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RESUMO 
 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que requer um 
atendimento diferenciado. As fragilidades nesse atendimento constituem-se como 
um problema que tem contribuído para a evasão. Partindo dessa breve 
contextualização, buscou-se nessa investigação responder a seguinte questão 
norteadora: Em que consistem, na percepção dos professores as possíveis causas 
para evasão dos alunos da EJA, no primeiro segmento do Ensino Fundamental? 
Coerente com tal questão traçou-se o seguinte objetivo geral: analisar em que 
consistem as possíveis causas para a evasão no primeiro segmento do Ensino 
Fundamental da EJA. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa 
a partir de um estudo de caso e apresenta duas fases: a Bibliográfica e o Estudo 
Empírico. Para levantamento dos dados foram utilizados os seguintes instrumentos: 
questionário e a entrevista semi-estruturada gravada. Os sujeitos da pesquisa foram 
quatro professores que atuam no primeiro segmento do Ensino Fundamental. A 
pesquisa em pauta foi realizada no período de 2014-2015, tendo como lócus da 
investigação a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Batista Costa no 
município de Candeias do Jamari/RO. Os resultados evidenciaram algumas das 
possíveis causas da evasão, sendo elas: formação docente, metodologia de ensino, 
recursos didáticos, no âmbito intraescolares. Acerca das causas extraescolares, 
constatou-se que a necessidade de trabalhar é a questão que se constitui em um 
entrave quanto à permanência dos alunos na escola e consequentemente a sua 
evasão. Em média apenas 27% dos matriculados terminam o curso com êxito. 
Conclui-se que as causas da evasão na EJA, não são restritas apenas às condições 
intraescolares, as condições extraescolares como as experiências profissionais dos 
sujeitos atendidos nessa modalidade contribuem significativamente para evasão. 
Mediante tais resultados, constatou-se que a relevância dessa pesquisa consiste em 
apresentar indicadores que possam subsidiar uma política que atenda as 
especificidades dessa modalidade. 
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Causas da Evasão. Percepção 
dos professores. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nossa sociedade está marcada por grandes contradições, o direito a 

educação e sua efetividade consistem em uma destas, pois apesar de a Constituição 

(1988) preconizar a educação como direitos de todos, sabemos que a materialização 

deste ainda não se concretizou. As desigualdades sociais e econômicas somadas à 

fragilidade das políticas educacionais são grandes problemas na sociedade, pois 

contribuem para exclusão precoce das crianças e dos jovens do contexto escolar, na 

busca de condições para a sua sobrevivência evadem-se da escola e anos mais 

tarde retornam a ela como alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Há inúmeras causas que levam os alunos a procurar esta modalidade de 

ensino, dentre elas destacamos a necessidade de instrução básica para inserção no 

mercado de trabalho, marcado pelo desemprego estrutural, e que eleva a 

competição pelos postos de trabalho. 

Entre as funções da EJA proclamadas pelas Diretrizes Curriculares 

encontramos: a) Reparadora; b) Equalizadora; c) Qualificadora; que abordaremos 

posteriormente. No entanto, apesar dos direitos assegurados por Lei, das diretrizes 

normatizadoras e da oferta do ensino, as pesquisas Azevedo (2015), Arroyo (1997), 

Digiácomo (2015) dentre outras apontam a evasão como um problema recorrente na 

EJA. 

Apesar da educação ter passado por um processo de (re) democratização 

nos últimos anos, as oportunidades educacionais não constituíram a garantia 

imediata de progresso social, igualdade e democracia. 

Diante da problemática exposta, trabalhamos com a seguinte questão 

norteadora: em que consistem, na percepção dos professores as possíveis causas 

para evasão dos alunos da EJA, no primeiro segmento do Ensino Fundamental? 

Partindo dessa questão problema, o objetivo geral desse estudo foi analisar 

em que consistem, na percepção dos professores as possíveis causas para a 

evasão dos alunos da EJA no primeiro segmento do Ensino Fundamental, na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Dom João Batista Costa – Candeias do 

Jamari/RO. Para o alcance desse objetivo estabelecemos os seguintes objetivos 

específicos: 1) analisar as causas intraescolares que tem promovido o processo de 

evasão no primeiro segmento da EJA; 2) investigar as causas extraescolares que 

causam a evasão na EJA na percepção dos professores. 
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Na busca de resposta para a questão norteadora desse estudo, essa 

monografia encontra-se estruturada em três seções, quais sejam: 

Na primeira seção - Referencial Teórico - descrevemos um pequeno esboço 

a respeito da trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos, assim como as 

reflexões de alguns autores que discutem as causas intraescolares e extraescolares 

da evasão. 

Na segunda seção - Desenho metodológico da pesquisa - apresentamos o 

percurso da pesquisa, descrevendo a motivação, a questão norteadora, o objetivo 

geral e os específicos, os aspectos metodológicos (tipo de pesquisa, abordagem, os 

procedimentos metodológicos e os instrumentos utilizados para o levantamento de 

dados), os sujeitos, lócus da investigação e os procedimentos para análise dos 

dados. 

Na terceira seção - Resultados do Estudo Empírico - trazemos os dados 

obtidos durante a pesquisa, seguidos da análise dos mesmos. 

Nas considerações finais, pressupomos sintetizar os momentos que nos 

ajudaram a analisar as possíveis causas para a evasão na escola pesquisada. 

Concluímos, portanto que as causas da evasão na EJA, não são restritas 

apenas as condições intraescolares, as condições extraescolares como as 

experiências profissionais dos sujeitos atendidos nessa modalidade de ensino 

corroboram significativamente para evasão. A EJA necessita ser pensada como um 

modelo pedagógico próprio a fim de criar situações pedagógicas que possam 

satisfazer às necessidades de aprendizagem dos jovens e adultos. 

Mediante tais resultados, constatamos que a relevância dessa pesquisa 

consiste em apresentar indicadores que possam subsidiar uma política que atenda 

as especificidades dessa modalidade de ensino. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Nesta seção apresentamos um pequeno esboço a respeito da trajetória 

histórica da EJA, assim como as reflexões de alguns autores que discutem as 

causas intraescolares e extraescolares da evasão. A partir de um estudo 

bibliográfico, foram identificados inúmeros autores que tratam dessa temática, 

buscamos principalmente as contribuições de: Arroyo (1997); Azevedo (2015), 

Digiácomo (2015), Freire (2006, 1996, 1979); Pinto (2010); Romão (2006); Soares 

(2002); Souza (2011); Vieira (2004), os documentos oficiais como a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, a Constituição da República 

Federativa Brasil (1988) dentre outros. 

 

2.1 Aspectos históricos da Educação de Jovens e Adultos 
 

A história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil insere-se num cenário 

econômico, social e político, demarcado pelas desigualdades. Está geralmente 

atrelada à relação entre educação e trabalho, preparação de mão-de-obra para 

atender as premissas do modo de produção capitalista, ou seja, a inserção no 

mercado de trabalho. 

Segundo Souza (2011, p.37), nos anos de 1890 o adulto iletrado era tratado 

como ser “ignorante” e como sujeito que precisava ser “ajustado socialmente”, e a 

educação era um dos caminhos para superar o atraso, que se dizia no campo da 

política. 

Poderíamos acrescentar que o analfabetismo de jovens e adultos em nosso 

país é decorrência da ausência de ações sistemáticas do poder público em 

universalizar a educação escolar. O adulto trabalhador analfabeto era tratado de 

modo bastante marginal, quase esquecido na legislação brasileira. Segundo Souza 

(2011, p.36), “Ora era excluído dos processos políticos; ora excluído do acesso a 

terra, uma vez que a própria Lei de Terras data de 1850, quando predominava 

relação escravocrata no campo brasileiro”. 

No final do Império e início da República os índices de analfabetismo 

chegavam a mais de 85%. Segundo Paiva (1987, p.85), “O censo de 1890 informava 

da existência de 85,21% de iletrados na população total”. Esses índices eram 

motivos de vergonha nacional, e a educação passou a ser considerada necessária 
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para a elevação cultural da nação. Essa situação se explica também pelo fato de 

constituirmos um país que se forjou por meio de uma economia agro-exportadora 

baseada na mão-de-obra escrava. 

Nem mesmo a libertação dos escravos (1888) e posterior proclamação da 

República (1889) romperam com os velhos vícios das oligarquias que negavam o 

acesso ao conhecimento às camadas populares. 

Os debates no inicio do século XX e as reformas educacionais não 

promoveram o fim do analfabetismo, segundo Paiva (1987, p.168): 

 
As reformas da década de 20 tratam da educação dos adultos ao mesmo 
tempo em que cuidam da renovação dos sistemas de um modo geral. 
Somente na reforma de 28 do Distrito Federal ela recebe mais ênfase, 
renovando-se o ensinodos adultos na primeira metade dos anos 30.  

 

De fato, verifica-se nos anos 1930 a emergência do tema da educação 

pública como questão nacional. Criou-se então o Ministério da Educação e Saúde 

(decreto nº 19.402 de 14 de novembro de 1930) e, no ano seguinte, o Conselho 

Nacional de Educação (decreto nº 19.850). As Reformas Francisco Campos (1931) e 

Gustavo Capanema (1941) ministro da educação e saúde, dentre outras ações. 

Na IV Conferência Nacional de Educação, realizada em dezembro de 1931, e 

reunida para tratar do tema “As Grandes Diretrizes da Educação Popular”, pois não 

havia uma política educacional que servisse de base à ação educativa 

governamental. Desta Conferência resultou não somente o Convênio Estatístico de 

20 de dezembro de 1931, firmado entre a União e os Estados, e pelo qual se fixaram 

os padrões e as normas de ação conjunta para a uniformização das estatísticas do 

ensino, mas também a ideia de um Manifesto que consubstanciasse os ideais dos 

educadores e fixasse o sentido fundamental da política educacional brasileira: 

nascia assim o Manifesto dos Pioneiros lançado em 1932. (PAIVA, 1987, p.122). 

Por meio do Manifesto, os pioneiros reivindicavam um plano unitário de 

ensino, uma solução global para o problema educativo, no qual as reformas 

educacionais fossem vinculadas às reformas econômicas. Afirmavam que, até então, 

em matéria de ensino no Brasil, tudo era fragmentário e desarticulado, que era 

necessário seguir um plano nacional com espírito de continuidade e que esta tarefa 

só poderia ser levada à prática pela União. (PAIVA, 1987, p. 123). 

Por meio, da V Conferência Nacional de Educação realizada em Niterói em 

1932, com o objetivo de estudar um plano nacional de educação que servisse de 
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base para o título “Da Cultura e do Ensino” do anteprojeto da Constituição em 

elaboração – os educadores conseguem tornar efetiva a sua influência. A 

Constituição de 1934 atendeu as reivindicações dos representantes do movimento 

renovador, atribuindo ao Governo Central competência para “fixar o plano nacional 

de educação, compreensivo do ensino em todos os graus e ramos, comuns e 

especializados; a coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território do 

país”, bem como “exercer ação supletiva, onde se faça necessária por deficiência de 

iniciativa ou de recursos” (Art. 150). A Carta Constitucional reconhecia a educação 

como um direito de todos, devendo ser o ensino primário “integral e gratuito e de 

frequência obrigatória, extensivo aos adultos”. (PAIVA, 1987, p. 124). 

Em 1938 foi criada uma Comissão Nacional do Ensino Primário para “estudar 

e propor as bases políticas a seguir em matéria de ensino primário e também 

estabelecer um plano de combate ao analfabetismo”. Neste mesmo ano foi criado o 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) através do decreto nº 580 do 

mês de janeiro, com o objetivo de promover os estudos e centralizar 

informações acerca da educação nacional. (PAIVA, 1987, p. 138). 

Em 1941, o então Ministro da Educação Gustavo Capanema presidiu a 

Conferência de Educação na qual se pronunciou em favor do auxilio federal aos 

Estados para a difusão do ensino, medida que se concretizou um ano depois, por 

meio do decreto nº 4.958 o qual instituiu o Fundo Nacional do Ensino Primário 

(FNEP), formado pela renda proveniente dos tributos federais que para esse fim 

viessem a ser criados, destinado à ampliação e melhoria escolar do primário em 

todo o país. Capanema propôs a expedição da Lei Orgânica do Ensino Primário e a 

assinatura de um convênio nacional de ensino primário com as unidades 

componentes da Nação. O Convênio Nacional do ensino primário estabelecia a 

cooperação financeira da União com as unidades federais, por meio da concessão 

auxílios para o desenvolvimento do ensino primário em todo o país. 

Somente em agosto de 1945, quase três anos após a assinatura do 

Convênio, foi regulamentada a concessão do auxilio federal através do decreto nº 

19.513. Ele seria concedido de acordo com as necessidades de cada Estado, 

calculado segundo a porcentagem de crianças entre sete e onze anos que não 

estivessem matriculadas em estabelecimentos de ensino primário. Ficava também 

determinada a forma de aplicação do auxílio: 70% seriam destinados a construções 
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escolares, 5% deveria ser aplicado em bolsas de estudo para o aperfeiçoamento 

técnico do pessoal dos serviços de inspeção e orientação do ensino primário, a 

critério do INEP, e finalmente, os 25% restantes seriam destinados “a educação 

primária de adolescentes e adultos analfabetos, observando os termos de um plano 

geral de ensino supletivo aprovado pelo Ministério da Educação e Saúde” (PAIVA, 

1987, p. 140). Nesta determinação se originaram as campanhas nacionais de 

educação de adultos, promovidas a partir de 1947 pelo Governo Federal.  

Com a efetivação do FNEP a educação dos adultos ganhou autonomia em 

relação à educação popular (enquanto educação elementar), dispondo de recursos 

próprios para se desenvolver. No entanto, apesar das iniciativas, o problema do 

jovem e adulto analfabeto persistia, o recenseamento geral da década de 1940 

mostra que mais de 50% da população com mais de 15 anos eram jovens e adultos 

analfabetos. 

No final da década de 1940, é que a educação de adultos se firma como 

problema de política nacional, mesmo sendo um direito já assegurado na 

constituição de 1934, mas que pela primeira vez recebe dedicação particular. Em 

1947 é criado o Serviço de Educação de Adultos (SEA). 

Conforme Souza (2011, p.43), a primeira Campanha de Educação de Adultos 

(CEA) ou Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), foi criada em 

1947 e extinta em 1963. Ela tinha o objetivo de expandir entre as massas os 

postulados do novo regime político - a democracia liberal.  

De acordo com Scocuglia (2000, p. 16), a verdade é que com exceção do 

Centro Popular de Cultura (CPC) criado pela UNE, as demais iniciativas de peso 

tiveram origem no Nordeste brasileiro como, por exemplo, o Movimento de Cultura 

Popular (MCP), no Recife; a Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, 

em Natal; o “Movimento de Educação de Base” (MEB), que surgiu no Rio Grande do 

Norte e se expandiu para várias partes do país; as experiências de Paulo Freire e, 

evidentemente, a “Campanha de Educação Popular da Paraíba” (CEPLAR). 

Na Paraíba, no ano de1960, segundo Scocuglia (2000, p. 26), ocorreram três 

importantes movimentos de alfabetização de jovens e adultos todos pioneiros, cada 

um a seu modo da alfabetização pelo rádio (SIREPA – Sistema Rádio Educativo da 

Paraíba); da aplicação em larga escala do Método Paulo Freire e do movimento de 

cultura popular adjacente (CEPLAR – Campanha de Educação Popular da Paraíba) 

e da aplicação do maior programa de reação (pós-abril de 1964), liderado por 
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missionários protestantes e técnicos norte-americanos (Cruzadas ABC – Cruzadas 

de Ação Básica Cristã). No início de 1964, no auge dos conflitos sociais, atuavam 

simultaneamente, o SIREPA, com centenas de escolas radiofônicas; a CEPLAR, 

com 135 círculos de cultura, e o que seria o embrião da Cruzada ABC preparava 

setecentos monitores para combater a CEPLAR e seu método político-pedagógico.  

De acordo com Gadotti (2006, p.34), a “história da educação de adultos no 

Brasil, poderia ser dividida em três períodos”: 

 
1º De 1946, em que foram realizadas grandes campanhas nacionais de 
iniciativa oficial, chamadas de “cruzadas”, sobretudo para “erradicar o 
analfabetismo“, entendido como uma “chaga”, uma doença como a malária. 
Por isso se falava em “zonas negras de analfabetismo”. 
2º De 1958 a 1964. Em 1958 foi realizado o 2º Congresso Nacional de 
Educação de Adultos, que contou com a participação de Paulo Freire. Partiu 
daí a ideia de um programa permanente de enfrentamento do problema da 
alfabetização que desembocou no Plano Nacional de Alfabetização de 
Adultos, dirigido por Paulo Freire e extinto pelo Golpe de Estado de 1964, 
depois de um ano de funcionamento. A educação de adultos era entendida 
a partir de uma visão das causas do analfabetismo, como educação de 
base, articulada com as “reformas de base“, defendidas pelo governo 
popular / populista de João Goulart. Os CPCs (Centros Populares de 
Cultura), extintos logo depois do golpe militar de 1964, e o MEB (Movimento 
de Educação de Base) apoiado pela Igreja e cuja duração foi até 1969, 
foram profundamente influenciados por essas ideias. 
3º O governo militar insistia em campanhas como a “Cruzada do ABC” 
(Ação Básica Cristã) e posteriormente, com o MOBRAL. 

 

Essa trajetória foi marcada por interesses divergentes em cada período. Em 

1967, o Regime Militar criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), 

utilizando o modelo de educação estabelecido por Paulo Freire, mas retiraram o 

caráter politizador, pois na época não havia interesse em desenvolver o senso crítico 

nos alunos. Na década de 1970, o ensino supletivo foi inserido no sistema regular de 

ensino. Segundo Souza (2011, p.52) “Os centros de estudos supletivos 

complementavam a atuação do Mobral, estendendo a escolaridade além das 

primeiras séries”.  

Em 1985, o MOBRAL foi extinto e substituído pela Fundação Nacional para 

Educação de Jovens e Adultos, a Fundação Educar. Esta fundação era vinculada ao 

MEC e atuava com o apoio financeiro das prefeituras municipais ou de associações 

da sociedade civil e deveria fomentar programas destinados àqueles que não 

tiveram acesso à escola ou que dela foram excluídos.Soares (2002, p.11) ressalva 

que: 
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A Constituição Brasileira de 1988 estabelece à educação de jovens e 
adultos, quando expressa no art. 208 que o dever do Estado com a 
educação será efetivado mediante garantia de: I. Ensino fundamental, 
obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na 
idade própria. 

 

No entanto, apesar da garantia constitucional, é importante ressaltar que o 

problema do analfabetismo persistiu ainda que tenham sido realizadas diversas 

ações buscando solucioná-lo. 

No ano de 1989 foi criada a “Comissão Nacional de Alfabetização” como 

então coordenador Paulo Freire, com intuito de preparar o “Ano Internacional da 

Alfabetização (1990)”. O Brasil realizou intensa mobilização social, por meio de 

encontros, debates, fóruns, seminários, congressos e conferências por todo o país. 

Também foi nos anos 1990 que o governo federal transferiu para estados e 

municípios a responsabilidade pela oferta e organização da Educação de Jovens e 

Adultos.  

Em 1990, com o governo Collor, a Fundação Educar foi extinta. Houve o 

lançamento do Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC), oriundo 

das discussões na Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, realizada em 

Jomtien na Tailândia, em 1990 – Ano Internacional da Alfabetização, que teve como 

resultado a elaboração do Plano Nacional de Educação para Todos em 1993 que se 

estendeu ao ano 2003, com o objetivo de organizar ações capazes de reduzir o 

déficit de escolarização e analfabetismo entre jovens e adultos, em dez anos. 

Entretanto, esse plano não foi implementado como deveria, Haddad (1994, 

p.97) discorre que:  

 
O PNAC se propôs a promover e mobilizar ações de alfabetização, através 
de comissões municipais, estaduais e nacional, envolvendo os diversos 
setores interessados das esferas públicas e da sociedade civil em geral. 
Enquanto as comissões se mobilizaram, o governo federal assinava 
convênios, repassando fundos mediante critérios clientelistas e sem controle 
destas comissões, tanto do volume de recursos, quanto do número de 
projetos e a quem se destinavam.  

 

Percebemos que o governo federal desarticulou a organização proposta pelo 

PNAC limitando as ações que havia sido projetada. Em 1994, no governo de Itamar 

Franco foi finalmente publicado o documento de Diretrizes para uma Política 

Nacional de Educação de Jovens e Adultos que conforme Hingel (1994, p.18), 

tinham as seguintes metas:  
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[...] ampliar a oferta de educação básica para os jovens e adultos excluídos 
do sistema regular de ensino mantê-la enquanto não tiver sido assegurada 
a todos a efetiva oportunidade de acesso e progressão com sucesso à 
escola fundamental na idade própria; - propor à escola redimensionar o seu 
atendimento a jovens e adultos, encontrando modos que, sem renunciar à 
sua função recíproca de preservação, transmissão e produção do 
conhecimento, possam efetivamente ir ao encontro dos limites impostos 
pelas condições concretas de vida da população trabalhadora. 

 

As metas evidenciadas nas Diretrizes ainda consistem em reais necessidades 

enfrentadas por essa modalidade de ensino. Ainda não conseguimos superar os 

problemas de evasão e retenção que ocasionam a distorção de idade e série, torna-

se necessário a continuação de programas governamentais como a EJA, 

considerando as necessidades especificas da população trabalhadora. 

A EJA é uma modalidade da Educação Básica, reconhecida na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/1996, nos artigos 37 e 

38. O artigo 37 destaca: “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e 

Médio na idade própria”.  

Os sujeitos neste momento histórico são os trabalhadores e os jovens, os 

quais não tiveram acesso à educação na idade própria, e se deparam com as 

exigências técnicas de nossa sociedade capitalista. 

A Declaração de Hamburgo (1997, p.6), reafirma o direito a Educação de 

Jovens e Adultos:  

 
A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o 
século XXI; é tanto conseqüência do exercício da cidadania como condição 
para uma plena participação na sociedade. Além do mais, é um poderoso 
argumento em favor do desenvolvimento ecológico sustentável, da 
democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento 
socioeconômico e científico, além de um requisito fundamental para a 
construção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura 
de paz baseada na justiça. 

  

Nesse cenário, para regulamentar a Educação de Jovens e adultos, foram 

propostas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA em 2000, por meio do 

Parecer nº 11/2000 da Câmara de Educação Básica (CMB) do Conselho Nacional 

de Educação (CNE). As Diretrizes passam a buscar três funções dentro de um lastro 

de convergências transformadoras, dentre elas: a) Função Reparadora: recuperação 

de um direito negado ao cidadão na idade própria. Com esta medida, assegurasse-

lhes a reintrodução no circuito dos direitos civis; b) Função equalizadora: 

recuperação do direito à igualdade pela ampliação das possibilidades de acesso, 



20 

 

permanência e aprendizagem sequenciada via educação escolar; c) Função 

qualificadora: recuperação do direito de aprender a aprender, aprender sempre, 

capacitar-se para o exercício da educação permanente, ampliando-se as chances de 

viver adequadamente na sociedade do conhecimento como um cidadão ativo, 

participativo e socialmente produtivo. (CARNEIRO, 2012, p.309) 

Estas funções pretendem equalizar as dificuldades enfrentadas pelos alunos 

dessa modalidade educacional e permitir que eles se insiram no mundo de forma 

equânime, como sujeito de sua própria história. Não podemos conceber os alunos 

da EJA da mesma forma como os alunos do ensino regular, estes se diferem, pois 

sua vivencia no mundo permitiu a construção de saberes. Estes saberes precisam 

ser levados em consideração para construção de um ensino significativo e promissor 

que permita a emancipação dos sujeitos, e o acesso aos saberes socialmente 

construído por nossa sociedade. 

A escola incumbe à tarefa de sistematização destes saberes, devendo levar 

em consideração a realidade dos alunos incluídos nesta modalidade de ensino. 

Nesse sentido, a Educação de Jovens e Adultos, na escola pública brasileira, 

as articulações entre igualdade e pluralidade cultural resultam em um desafio. Pois, 

compreender a Educação de Jovens e Adultos junto aos sistemas de ensino e as 

unidades escolares significa partir de uma relação estruturante com a 

universalização do trabalho como uma atividade idealizadora. 

As propostas educacionais do governo Lula para a EJA foram reunidas na 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI), encarregada de estimular, orientar e coordenar programas educacionais 

destinados a parcelas específicas da população. São várias as evidências de 

ausência de um projeto coerente e consensual da administração federal. Essa falta 

de unidade se refletiu na multiplicidade de iniciativas (Brasil Alfabetizado, Programa 

Alfabetização Solidária (PAS), Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(PROJOVEM), Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) 

dentre outros, na maioria das vezes esses programas não obtiveram êxito desejado. 

Devido percursos sinuosos de alguns desses programas, pulverização de recursos, 

dificuldades de consolidação e riscos de descontinuidade. 

No período 2003 a 2009 a EJA obteve uma interlocução com as outras 

instâncias de governo e organizações da sociedade civil, como a Comissão Nacional 
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de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (CNAEJA) e os Encontros 

Nacionais promovidos anualmente pelos Fóruns. 

Com isso, houve uma mobilização nacional, em que foram realizadas em 

cada estado da federação fóruns da EJA. Nesse sentido, Vieira (2004, p. 85-86) 

afirma que: 

 
Mesmo reconhecendo a disposição do governo em estabelecer políticas 
amplas para a EJA, especialistas apontam a desarticulação entreas ações 
de alfabetização e de EJA, questionando o tempo destinado à alfabetização 
e à questão da formação do educador. A prioridade concebida ao programa 
recoloca a educação de jovens e adultos no debate da agenda das políticas 
públicas, reafirmando, portanto, o direito constitucional ao ensino 
fundamental, independente da idade. Todavia, o direito à Educação não se 
reduz à alfabetização. A experiência acumulada pela história da EJA nos 
permite reafirmar que intervenções breves e pontuais não garantem um 
domínio suficiente da leitura e da escrita. Além da necessária continuidade 
no ensino básico, é preciso articular as políticas de EJA e outras políticas. 
Afinal, o método de que a alfabetização por si só promove o 
desenvolvimento social e pessoal há muito foi desfeito. Isolado, processo de 
alfabetização não gera emprego, renda e saúde. 

 

Desse modo, a EJA necessita ser repensada buscando atender de forma 

profícua o seu público alvo. Há necessidade de articulação das políticas da EJA a 

outras políticas, que permitam que os alunos dessa modalidade de ensino usufruir o 

direito não apenas ao acesso mais a progressão em seus estudos. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 

2012), as taxas de analfabetismo da população com quinze anos ou mais são de 

8,7%. De acordo com levantamento divulgado pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2012), o Brasil possui a oitava 

maior população de adultos analfabetos. São cerca de 14 milhões de pessoas 

excluídas do direito a educação. 

A história da EJA no Brasil foi moldada por fatores culturais, políticos e 

econômicos, pela omissão do Estado, pela descontinuidade de programas e pelo 

fracasso que se traduz no atendimento deficitário. Buscaremos a seguir elucidar as 

causas intraescolares e extraescolares que corroboram para a evasão dos alunos 

nessa modalidade de ensino. 

 
2.2 Evasão na EJA: causas interescolares e extraescolares 
  

O problema da evasão escolar no Brasil tem sido um dos maiores desafios 

enfrentados pelas redes do ensino público. Segundo Azevedo (2015, p. 5), “as 
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causas e consequências estão ligadas a muitos fatores como social, cultural, político 

e econômico, como também a escola onde professores têm contribuído a cada dia 

para o problema se agravar, diante de uma prática didática ultrapassada”. 

 Os jovens e adultos procuram a escola, principalmente pela necessidade de 

inserção no mercado de trabalho, buscam melhorar as suas condições de vida e 

consolidar a sua identidade como ser humano e ser social. No entanto, há inúmeros 

fatores que comprometem o processo ensino-aprendizagem, segundo Romão (2006, 

p.62): 

 
Há um relativo acordo quanto à insuficiência de uma visão e intervenção 
setorizada. É que, ao lado dos fatores intraclasse e intraescolares, é 
facilmente comprovável a interferência dos fatores extraclasses e 
extraescolares (e até extra-sistema) no rendimento do processo ensino-
aprendizagem. Porém, não parece haver consenso quanto aos indicadores 
de eficácia e qualidade, nem quanto às intervenções necessárias do 
professor, para que o sistema de ensino se ajuste a um modelo que 
contribua para o desenvolvimento econômico com justiça social, a exemplo 
do que vem ocorrendo em outros países. 

 

As pesquisas e os estudos que analisam a evasão escolar apontam para 

duas diferentes abordagens teóricas, a primeira explica a situação com base nos 

fatores extraescolares, enquanto a segunda se pauta nas causas interescolares. 

Apontam como causas extraescolares: o trabalho, as desigualdades sociais, a 

relação familiar e as drogas. As causas interescolares mais evidenciadas são: 

metodologias, materiais didáticos, e despreparo do professor.  

Os defensores das causas interescolares como determinantes da evasão 

escolar, como Bourdieu-Passeron (1975, p.38), expressam a ideia de que a escola é 

responsável pelo sucesso ou fracasso dos alunos, principalmente daqueles 

pertencentes às categorias pobres da população, explicando teoricamente o caráter 

reprodutor dessa instituição compreendida como Aparelho Ideológico de Estado 

(AIE). 

De acordo com Meneses (2015, p.1), “o problema da evasão escolar é uma 

questão que tem raízes históricas, associando-se a uma política imposta pelas elites, 

na qual pesam sucessivas intervenções do governo na mudança do sistema 

escolar”. Na perspectiva deste autor as causas interescolares estão relacionadas 

(2015, p.5):  

 
[...] às questões de infraestrutura da escola, à falta de material didático 
adequado e de boa qualidade aos alunos, à escassez de recursos 
pedagógicos diversificados e limitados a um programa pobre em conteúdo 
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onde pouco se ensina e muito pouco se aprende. A esses fatores, 
acrescenta-se ainda a distância entre gestores, professores e alunos. A 
soma de todos esses déficits tem contribuído para a elevação dos índices 
de evasão escolar. 

 

Na mesma perspectiva Arroyo (1997, p.23) menciona: “na maioria das causas 

da evasão escolar, a escola tem a responsabilidade de apontar a desestruturação 

familiar, e o professor e o aluno não têm responsabilidade para aprender, tornando-

se um jogo de empurra”.   

A escola enfrenta o constante desafio de superar as mazelas do sistema e 

proporcionar aos jovens e adultos, frutos dessa sociedade injusta, o direito a 

permanecerem e receberem uma educação de qualidade, para isso é preciso o 

envolvimento dos diferentes segmentos na reivindicação por melhores condições de 

ensino que minimizem a evasão. 

Conforme Digiácomo (2015, p.1), a evasão escolar é um problema crônico em 

todo o Brasil, sendo muitas vezes passivamente assimilada e tolerada por escolas e 

sistemas de ensino, que chegam ao cúmulo de admitirem a matrícula de um número 

mais elevado de alunos por turma do que o adequado, já contando com a 

"desistência" de muitos ao longo do ano letivo. Nesta mesma perspectiva Digiácomo 

(2015, p. 1) afirma: 

 
[...] que as causas da evasão escolar vão desde a necessidade de trabalho 
do aluno, como forma de complementar a renda da família, até a baixa 
qualidade do ensino, que desestimula a frequentar as aulas, via de regra 
inexistem, salvo honrosas exceções, mecanismos efetivos e eficazes de 
combate à evasão escolar tanto em nível de escola quanto no nível de 
sistema de ensino, seja municipal, seja estadual.  

 

Entender as especificidades desses sujeitos é um dos grandes desafios 

impostos aos docentes que atuam nesta modalidade de ensino, pois precisam 

construir metodologias apropriadas que reconheçam que estes alunos já estão 

inseridos em uma cultura e possuem uma história.  

Há necessidade de contextualizar a prática pedagógica com as experiências 

vivenciadas cotidianamente pelos alunos da EJA, proporcionando um aprendizado 

que atenda as suas reais necessidades e os estimulem a prosseguirem em busca do 

conhecimento. Gadotti (2006, p.114)ressalta: 

 
É necessário implementar uma política capazde resgatar a qualidade da 
escola pública e criar condições para combater a evasão e a repetência que 
expulsam da escola os alunos oriundos da classe trabalhadora, 
frequentemente tratados como cidadãos de segunda categoria, despojados 
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do direito a um ensino de qualidade e adequado às suas condições de 
estudo.  

 

Ainda nos fundamentando no pensamento deste autor Gadotti (2006, p.114): 

“Consideramos necessária a construção de um novo parâmetro de escola para o 

trabalhador cuja estrutura, formas de organização, conteúdos produzidos e 

veiculados tenham por referência principal o mundo do trabalho”.  

Nesta mesma perspectiva Souza (2011, p.20) afirma que: “A relação entre 

educação e trabalho está bastante presente nessa modalidade da educação básica 

[...]”. Deste modo, os alunos da EJA precisam conciliar suas obrigações da vida 

profissional com a vida escolar. É importante considerarmos as singularidades 

desses sujeitos.De acordo com Soares (2002, p.77): 

 
O importante a se considerar é que os alunos da EJA são diferentes dos 
alunos presentes nos anos adequados a faixa etária. São jovens e adultos, 
muitos trabalhadores, maduros, com larga experiência profissional ou com 
expectativa de (re) inserção no mercado de trabalho de trabalho e com um 
olhar diferenciado sobre as coisas da existência, [...]. Para eles, foi à 
ausência de uma escola ou a evasão da mesma que os dirigiu para um 
retorno nem sempre tardio à busca do direito ao saber.  

 

Percebemos a importância do docente da EJA, compreender as 

especificidades deste sujeito contribuindo para que as dificuldades de reinserção na 

escola sejam minimizadas e os alunos conseguiam prosseguir em seus estudos. 

Esse mesmo autor (2002, p.114) ressalta: 

 
Com maior razão, pode-se dizer que o preparo de um docente voltado para 
EJA deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer 
professor, aquelas relativas à complexidade diferencial desta modalidade de 
ensino. [...] Embora haja uma complexidade de fatores que compõem a 
situação do estudante da EJA, a formação docente qualificada é um meio 
importante para se evitar o trágico fenômeno da recidiva e da evasão. 

 

A formação docente é apontada como uma das causas intraescolares que 

corroboram para evasão escolar. A atuação nessa modalidade de ensino deveria 

constituir-se por profissionais que conheçam os documentos, Referenciais 

Curriculares e as Diretrizes norteadoras dessa modalidade, buscando de forma 

consciente a consolidação de uma prática coerente com a realidade dos sujeitos. 

Segundo o RC/RO-EJA (2013, p.13) “Diferentemente dos moldes da pedagogia 

conservadora, o ensino da Educação de Jovens e Adultos está intimamente ligado a 

alguns pressupostos da Andragogia de modelos pedagógicos transformadores”. 
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Devemos levar em consideração a perspectiva da Andragogia considerando a 

experiência como fonte mais rica de aprendizagem para adultos. Esses são 

motivados a aprender, conforme as experiências vivenciadas, suas necessidades e 

interesses. 

No aporte teórico Pinto (2010, p.90), enfatiza que para ensinar o adulto: “Deve 

partir dos elementos que compõem a realidade autêntica do educando, seu mundo 

de trabalho, suas relações sociais, suas crenças, valores, gostos artísticos, gírias 

etc”. Percebemos então a necessidade de formação voltada para o atendimento das 

peculiaridades desses sujeitos, no entanto conforme Di Pierro (2003, p.23): 

 
Em virtude da ausência de políticas que articulem organicamente a 
educação de jovens e adultos às redes públicas de ensino básico, não há 
carreira específica para educadores desta modalidade educativa. A situação 
mais comum é que os docentes que atuam com os jovens e adultos sejam 
os mesmos do ensino regular que, ou tentam adaptar a metodologia a este 
público especifico, ou reproduzem com os jovens e adultos a mesma 
dinâmica de ensino e aprendizagem que estabelecem com crianças e 
adolescentes.  

 

Há necessidade de formação especifica para atuar na EJA, pois as 

metodologias de ensino não podem ser as mesmas utilizadas no ensino regular, os 

sujeitos dessa modalidade possuem uma rica bagagem cultural que deve ser levada 

em consideração no processo de ensino e aprendizagem, para não infantilizar o 

adulto. Segundo Gadotti (2006, p.31): 

 
Os jovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas condições 
precárias de vida (moradia, saúde, alimentação transporte, emprego etc.) 
que estão na raiz do problema do analfabetismo. O desemprego, os baixos 
salários e as péssimas condições de vida comprometem o processo de 
alfabetização dos jovens e adultos. [...] aqueles que frequentam os 
programas de educação de adultos, são majoritariamente os jovens 
trabalhadores.  

 

 As exigências pela qualificação da mão de obra fazem com que os jovens e 

adultos retornem a escola, no entanto permanecer e superar suas condições têm 

sido um grande desafio imposto à sociedade. 

Na concepção de Charlot (2000, p. 18), a problemática da evasão escolar 

deve ser vista sob vários ângulos, tais como:  

 
[...] sobre o aprendizado [...] sobre a eficácia dos docentes, sobre o serviço 
público, sobre a igualdade das chances, sobre os recursos que o país deve 
investir em seu sistema educativo, sobre a crise, sobre os modos de vida e 
o trabalho na sociedade de amanhã, sobre as formas de cidadania. 
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As causas para evasão estão evidenciadas nos dois âmbitos intraescolares e 

extraescolares, atribuir essa responsabilidade apenas a instituição de ensino é uma 

ingenuidade, pois o que determina os fins da educação são os interesses do grupo 

que detém o comando social. Segundo Romão (2006, p.55): 

 
Queremos destacar, primeiramente, que não se pode perder a oportunidade 
de se definir, de uma vez por todas, a educação de jovens e adultos como 
parte constitutiva do sistema regular de ensino que propicia a educação 
básica, no sentido da prioridade de que ele deve ser alvo, com todos os 
seus componentes estruturais, por parte das autoridades e da população. 
Por outro lado, há que se destacar a qualidade de que deve se revestir a 
educação de jovens e adultos. Ela não pode ser colocada paralelamente ao 
sistema, nem como forma compensatória, nem como forma complementar, 
mas como modalidade de ensino voltado para uma clientela específica.  
 

O autor enfatiza que a EJA não deve ser vista como uma modalidade 

compensatória, mas deve-se buscar a qualidade de ensino permitindo a 

emancipação desses sujeitos.  

Percebemos que a evasão na EJA extrapola os murros escolares, pois não 

são apenas as condições intraescolares que permitirão o sucesso desta modalidade, 

neste contexto as causas extraescolares sobrepõem-se quanto à necessidade de 

subsistência. Gadotti (2006, p.32) menciona que “A Educação de Jovens e Adultos 

está condicionada as possibilidades de uma transformação real das condições de 

vida do aluno-trabalhador”, os sujeitos dessa modalidade buscam a melhoria da 

qualidade de vida. 

Diante do exposto, percebe-se que o tema evasão escolar precisa ser 

analisado por meio de debates que evidenciem as causas e contribuam para a 

construção de possíveis soluções em diferentes vertentes. Descreveremos a seguir 

o caminho percorrido na busca de compreendermos as causas da evasão na EJA, 

na instituição pesquisada. 
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3 DESENHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
 

3.1 Motivação para pesquisa 
 

 A motivação para escolha dessa temática se deu a partir do desenvolvimento 

do trabalho na secretaria da escola pesquisada, onde obtivemos o contato direto 

com os resultados finais de cada semestre, identificamos que grande parte dos 

alunos que ingressam na EJA não concluem o curso êxito, estes índices são 

alarmantes. As observações iniciaram-se no final do primeiro semestre de 2014 e 

nos finais dos semestres subsequentes os resultados foram diferentes, tais 

resultados serão apresentados na análise dos dados. 

 A proposição deste tema é decorrente da necessidade de analisar as causas 

que interferem e contribuem para recorrente evasão na EJA. Pretendemos analisar 

as possíveis causas que contribuem para a evasão nessa modalidade de ensino. 

Segundo Arroyo (1997, p. 23): 

 
[...] na maioria das causas da evasão escolar, a escola tem a 
responsabilidade de atribuir desestruturação familiar, e o professor e aluno 
não tem a responsabilidade para aprender, tornando um jogo de empurra. 
Sabemos que a escola atual precisa está preparada para receber estes 
jovens e adultos que são frutos de uma sociedade injusta. 
 

Sabemos que ninguém quer assumir a responsabilidades pelos insucessos na 

escola, no entanto este estudo pretende elucidar a percepção dos professores a 

respeito das recorrentes causas da evasão na EJA. 

 

3.2 Questão norteadora da pesquisa 
 

Em que consistem, na percepção dos professores as possíveis causas para 

evasão dos alunos da EJA, no primeiro segmento do Ensino Fundamental? 

 

3.3 Objetivo geral 
 

 Na busca de resposta para a questão que norteia esse estudo, traçamos o 

seguinte objetivo geral: Analisar em que consistem, na percepção dos professores 

as possíveis causas para a evasão dos alunos da EJA no primeiro segmento do 

Ensino Fundamental. 
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3.4 Objetivos específicos 
 

Para a consecução do objetivo geral desse estudo, trabalhamos com os 

seguintes objetivos específicos: 

 Analisar as causas interescolares que tem promovido o processo de evasão 

no primeiro segmento da EJA; 

 Investigar as causas extraescolares que causam a evasão na EJA na 

percepção dos professores. 

 

3.5 Aspectos metodológicos 
 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa a partir de um 

estudo de caso, realizada na escola municipal de Ensino Fundamental Dom João 

Batista Costa no município de Candeias do Jamari / RO, no período de 2014 a 2015. 

Segundo Ludke e André (1986, p. 187) “a pesquisa qualitativa ou naturalística 

envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa 

em retratar a perspectivas dos participantes”. 

O estudo de caso foi escolhido, pois segundo Ludke e André (1986, p.192): 

“visa à descoberta; enfatiza a interpretação em contexto; busca relatar a realidade 

de forma completa e profunda usa uma variedade de fontes de informações; revela 

experiências vicárias e permite generalizações naturalísticas [...]”, podemos analisar 

a evasão situando-a num contexto, buscando compreender suas possíveis causas. 

A abordagem da pesquisa é qualitativa segundo Ludke e André (1986, p. 17): 

 
Qualitativa porque se contrapõe ao esquema quantitativista de pesquisa 
(que divide a realidade em unidades passíveis de mensuração, estudando-
as isoladamente), defendendo uma visão holística dos fenômenos, isto é, 
que leve em conta todos os componentes de uma situação em suas 
interações e influencias recíprocas. 

  

Por meio desta abordagem metodológica podemos analisar de forma ampla o 

universo de significados, causas, valores e atitudes dos professores da EJA, na 

busca de subsídios para compreender as possíveis causas da evasão. Para 

aprofundamento desta temática, realizamos um estudo bibliográfico e documental, 

com o escopo de construirmos um arcabouço teórico para a realização do estudo 

empírico. Segundo Lakatos e Marconi (2006, p. 57): 
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A pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia já tornada pública em 
relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, 
revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até 
meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e 
audiovisuais: filmes e televisão.  

 

Por meio da pesquisa bibliográfica, tivemos a oportunidade de conhecer a 

trajetória da EJA, e alguns estudos realizados sobre a evasão. 

A pesquisa documental por meio do Projeto Político Pedagógico (PPP, 2015) 

e das Atas de fechamento semestrais da EJA (2014/2015), nos permitiu diagnosticar 

o quantitativo de alunos que se evadiram no período pesquisado. Segundo Ludke e 

André (1986, p. 39) “os documentos constituem também uma fonte poderosa de 

onde podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do 

pesquisador”. Para elucidar os dados referentes à evasão dos alunos da EJA, 

fizemos gráficos e quadros. A análise se deu a partir da análise de conteúdo 

proposta por  Bardin (1995). 

  

3.6 Procedimentos metodológicos  
 

Para realizarmos as atividades atinentes ao estudo empírico, adotamos os 

seguintes procedimentos: 

1. Visita à escola, com termo de apresentação, para solicitar permissão para 

realização da pesquisa. (Apêndice A). 

2.  Contato com os sujeitos da pesquisa, para expor o objetivo da 

investigação e obter o consentimento quanto à participação no estudo. 

(Apêndice B). 

3. Aplicação de Questionário para obtenção dos dados pessoais e 

profissionais dos participantes do estudo, (Apêndice C). 

4. Realização das entrevistas semi-estruturada e gravada, (Apêndice D). 

5. Transcrição das entrevistas, (Apêndice E). 

6. Organização, análise, interpretação e fundamentação dos dados obtidos.  

 

3.7 Instrumentos utilizados para levantamento dos dados 
 

Os dados da pesquisa foram coletados, por meio de dois instrumentos: um 

questionário para obtenção de dados pessoais e profissionais dos professores e 
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uma entrevista semi-estruturada. As entrevistas foram gravadas e transcritas 

posteriormente. 

O questionário segundo Lakatos e Marconi (2006, p. 86): “É um instrumento 

de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. 

Utilizamos as respostas obtidas no questionário para caracterizar o perfil dos 

docentes da EJA, que atuam de 1ª a 4ª série na instituição pesquisada. 

Segundo Ludke e André (1986, p.33-34), a entrevista semi-estruturada 

constitui-se num instrumento flexível, adequado para o trabalho de pesquisa que se 

faz atualmente em educação, e esclarecem:  

 
Especialmente nas entrevistas não totalmente estruturadas, onde não há a 
imposição de uma ordem rígida de questões, a entrevista discorre sobre o 
tema proposto com base nas informações que ele detém e que no fundo 
são a verdadeira razão da entrevista.  Na medida em que houver um clima 
de estímulo e de aceitação mútua, as informações fluirão de maneira 
notável e autêntica. A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas 
é que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 
praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados 
tópicos. 

 

A escolha desses instrumentos pautou-se nos objetivos da pesquisa no intuito 

de trazer subsídios para discutirmos as possíveis causas da evasão, buscamos 

balizar o perfil profissional desses sujeitos com as percepções apontadas durante a 

entrevista sobre a problemática desse estudo. 

 

3.8 Sujeitos da investigação 
 

A pesquisa foi realizada com quatro professores do primeiro segmento do 

Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos, que lecionam em turmas de 

1ª a 4ª série da EJA. Os dados obtidos por meio de um questionário envolvendo 

questões relacionadas aos aspectos pessoais e profissionais nos permitiram traçar o 

perfil docente desses sujeitos. Verificamos em relação ao gênero, faixa etária, 

formação inicial e continuada, experiência docente, e especialmente experiência na 

EJA, bem como a jornada de trabalho, o qual apresentaremos, a seguir:  

Em relação ao gênero, encontramos que 75% dos sujeitos pesquisados são 

do gênero feminino e apenas 25% do gênero masculino, conforme ilustrado no 

gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 - Gênero dos docentes da EJA 

 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo, 2015. 

 

Contatamos a predominância feminina na qual denota uma realidade histórica 

de sua atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Consideramos necessária 

a verificação da faixa etária, demonstrada por meio do gráfico a seguir: 

 

Gráfico 2 - Faixa etária dos docentes da EJA 

 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo, 2015. 

 

 Esse gráfico demonstra que os docentes da EJA têm a faixa etária 

compreendida entre 30 a 49 anos, sendo que 50% destes apresentam idade entre 

30 a 39 anos e, 50% com idades entre 40 a 49 anos. Esses dados, relacionados 

com o quadro demonstrativo referentes à experiência docente inferem que há uma 

relação entre o tempo de serviço no magistério regular e na EJA, vejamos: 

 

Quadro 1 - Tempo de experiência docente e de experiência na EJA 

Professores Experiência docente Experiência na EJA 

P1 10 anos 08 anos 

P2 03 anos 03 anos 

P3 15 anos 05 anos 

P4 21 anos 06 anos 
Fonte: Questionário pesquisa de campo, 2015. 

75% 
Feminino

25%
Masculino

Feminino Masculino

50%

50% 

30-39 anos 40-49 anos
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O tempo de experiência docente varia de 03 a 21 anos e como professores da 

EJA de 03 a 08 anos. Podemos destacar que o P2 durante a sua experiência 

profissional atuou majoritariamente na EJA. 

 

Quadro 2 - Graduação dos docentes da EJA 

Professores Graduação Ano de Conclusão Modalidade/Programa Instituição 

P1 Letras 2010 EAD ULBRA 

P2 Pedagogia 2012 PRESENCIAL ULBRA 

P3 Pedagogia 2007 PROHACAP UNIR 

P4 Pedagogia 2007 PROHACAP UNIR 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo, 2015. 

 

Constamos que entre os pesquisados, três são graduados em pedagogia, 

sendo que o P3 e o P4 pela Instituição Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

por meio do Programa de Habilitação e Capacitação de Professores Leigos 

(PROHACAP), concluíram no ano de 2007; e o P2 concluiu em 2012 na modalidade 

presencial. Diferentemente dos apresentados acima o P1 possui formação em Letras 

Português, concluiu no ano 2010, na modalidade EAD. Todos os professores têm 

estabilidade profissional, pois pertencem ao quadro efetivo da Secretaria Municipal 

de Educação do município de Candeias do Jamari. Quanto à especialização 

vejamos o gráfico a seguir: 

 
Quadro 3 - Especializações dos docentes da EJA 

Professores Especialização Instituição 

P1 Gestão/Orientação/Supervisão  IESB 

P2 Gestão Escolar e Psicopedagogia  IESB 

P3 Metodologia do Ensino Superior IESB 

P4 Gestão/Orientação/Supervisão  IET 
Fonte: Questionário pesquisa de campo, 2015. 

 
Todos os docentes possuem curso de especialização, no entanto não estão 

atuando na área em que se especializaram sendo: Gestão, Orientação e Supervisão 

(P1, P2 e P4); Psicopedagogia (P2) e Metodologia do Ensino Superior (P3), o que 

denota que os professores buscaram se especializar, mesmo sendo em outras 

áreas. 

Com relação à jornada de trabalho perguntamos aos pesquisados: Qual a 

carga horária laboral? Número de turmas que atendem? Quantitativos de alunos por 

turma? Essas respostas estão ilustradas no quadro abaixo: 



33 

 

Quadro 4 - Jornada de trabalho, número de turmas e quantidade de alunos por 
turmas 

Professores 
Jornada de trabalho 

(horas semanais) 
Número de turmas 

Número de alunos 
por turma 

P1 60h 02 30; 20 

P2 40h 01 15 

P3 40h 01 12 

P4 40h 01 42 
Fonte: Questionário pesquisa de campo, 2015. 

 

Verificamos que a jornada de trabalho predominante entre os professores 

entrevistados são de 40 horas semanais. Os professores P2, P3 e P4 exercem a 

docência apenas em uma turma, enquanto o P1 atua em duas turmas, com contrato 

de 60 horas semanais. O quantitativo de alunos por turma varia entre 12 a 42. Isto 

significa que boa parte dos professores atua em classes com poucos alunos, o que 

denota uma condição favorável para o processo de ensino e aprendizagem, que 

poderia propiciar um bom desenvolvimento do trabalho docente. 

Cumpre esclarecer, que buscamos levantar o perfil dos docentes 

pesquisados, a fim de balizar o que dizem esses sujeitos sobre as causas que levam 

os alunos da EJA a evadirem de suas turmas? 

 
3.9 Lócus da investigação 
 

A pesquisa de campo foi realizada em uma escola do município de Candeias 

do Jamari no estado de Rondônia. A escolha decorreu principalmente por oferecer a 

modalidade da EJA e pelo fato de a pesquisadora trabalhar nesta instituição e já ter 

realizado outros trabalhos na mesma. 

De acordo com o PPP (2015, p. 18), a Escola foi fundada em 1988, através 

do Decreto nº. 3565 de 27 de Dezembro de 1988, pelo então Prefeito de Porto Velho 

Francisco Chiquilito Coimbra Erse, recebeu o nome de Escola Municipal de 1º grau 

Dom João Batista Costa, uma homenagem ao Arcebispo Dom João Batista Costa, 

dedicando-se na luta pelos menos favorecidos e por uma educação igualitária, 

localizada à Rua Tomás Correia S/N - bairro União, na Vila de Candeias, com sete 

salas de aula para atender crianças do Pré-escolar a 4ª série. 

A Vila Candeias pertencia a Porto Velho e foi elevada a categoria de cidade e 

sede do município de Candeias do Jamari em 13 de fevereiro de 1992, sendo que 

toda estrutura financeira, administrativa e territorial passaria a partir deste momento 
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ser englobada pela nova estrutura administrativa do então criado município, ficando 

desta forma, a Escola pertencente ao município de Candeias do Jamari. 

Com a mudança na nomenclatura proposta pela LDBEN 9.394/96, a 

denominação desta instituição passou a ser Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Dom João Batista Costa, mudou a sua entrada para a Avenida Airton 

Senna, 604, Bairro União. 

Atualmente (2015) a escola possui 15 salas de aula, 01 quadra poliesportiva, 

laboratório de informática, sala de recursos multifuncionais. A escola atende o 

Ensino Fundamental de 4º ao 9º ano no período matutino e vespertino; e a 

Educação de Jovens e Adultos de 1ª a 8ª série no período noturno. Os alunos 

atendidos são da zona urbana e rural deste município. Em sua estrutura pedagógica 

conta com 56 professores, 3 supervisoras, 3 orientadoras, diretor e vice-diretor, 1 

secretária e 3 auxiliares. 

 

3.10 Procedimentos para análise dos dados 
 

Para analise dos dados, recorremos à análise de conteúdo proposta por 

Bardin, (1995, p. 100), os temas que se repetem com muita frequência podem ser 

índices – e “se recortam do texto em unidades comparáveis de categorização para 

análise temática e de modalidades de codificação para o registro dos dados”. A 

análise consistiu em identificar as recorrências nas falas dos sujeitos pesquisados, 

as quais nos permitiram estabelecermos categorias. Os dados obtidos foram 

embasados teoricamente por autores que dialogam sobre a temática proposta, 

propiciando sentido à interpretação nos resultados desse estudo empírico. 
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4 RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 
 

Nesta seção apresentaremos a análise dos dados obtidos por meio de uma 

entrevista gravada, concedida pelos professores da 1ª à 4ª série do primeiro 

segmento da EJA, que atuam na rede pública de educação municipal em Candeias 

do Jamari/RO. Os professores foram ordenados e identificados pela letra "P" 

seguida de um número: P1, P2, P3 e P4. 

 
4.1 A evasão na EJA: Vozes e percepção dos professores atuantes nessa 
modalidade de ensino 

 

Analisamos os dados coletados por meio das entrevistas com os professores 

de 1ª a 4ª série da EJA, os quais nos permitiram a partir dos fragmentos de suas 

falas, criarmos à luz da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1995), as 

seguintes categorias a partir de cada questão: Percepção da EJA como função 

reparadora (Questão 1); Atuação na EJA por opção pessoal (Questão 2); 

Conhecimento da EJA como função reparadora (Questão 3); Concepções Híbridas 

(Questão 4); O livro didático (Questão 5); Falta de materiais didáticos adequados 

(Questão 6); Repetir o conteúdo (Questão 7); Evasão relacionada ao trabalho 

(Questão 8); Cobrança por parte da escola e Falta de tempo (Questão 9). Os dados 

obtidos foram embasados teoricamente propiciando sentido a interpretação. 

A análise dos dados será apresentada de acordo com a ordem das questões 

contidas nas entrevistas. Foram feitas nove perguntas para um quantitativo de 

quatro professores. Para isso, foram ordenados e identificados pela letra "P" seguida 

de um número: P1, P2, P3 e P4. A seguir, as questões com suas respectivas 

categorias de análise: 

  

Questão 1: Na sua concepção qual a importância da EJA? 

 

As repostas obtidas por meio desta questão nos permitiram criar a seguinte 

categoria de análise:  

 

Categoria 1 – Percepção da EJA como função reparadora 

 

Do total de 04 professores entrevistados, 02 apesar de não responderem 
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conceitualmente, no entanto extraímos de suas falas alguns fragmentos que 

denotam o reconhecimento da EJA como função reparadora. Vejamos os 

fragmentos destacados: 

 

(P1) “A EJA como diz a LDB é para aqueles alunos que não tiveram acesso 
na sua idade [...]” 
 
(P3) “A EJA é muito importante porque ela tem auxiliado muito os alunos 
que não tiveram oportunidade para estudar [...]” 

  

As respostas dos professores deixam claro que esses têm o entendimento de 

que a importância da EJA consiste em proporcionar escolarização àqueles que não 

tiveram oportunidade de estudar na idade própria. 

Essas falas vão ao encontro de uma das funções da EJA, que nesse caso, 

trata-se da função reparadora, conformeas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

EJA, por meio do Parecer nº 11/2000 da Câmara de Educação Básica (CMB) do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) que dispõe: “Função Reparadora: 

recuperação de um direito negado ao cidadão na idade própria. Com esta medida, 

asseguras-lhe a reintrodução no circuito dos direitos civis” (Carneiro, 2012, p.309) 

 Fica evidente nas falas dos professores e no aporte teórico das Diretrizes, 

que proporcionar a EJA é assegurar um direito já garantido nos documentos que 

legalizam essa modalidade de ensino. 

 Diferentemente da concepção do P1 e do P3, o professor P2 destaca que a 

importância da EJA “[...] é para o aluno sair do senso-comum [...]”, podemos inferir 

que o mesmo entende a importância da educação na formação de sujeitos mais 

críticos. Segundo Freire (2006, p.17) “Esta é uma das tarefas fundamentais da 

educação [...] superação do saber de senso comum pelo conhecimento mais crítico 

[...]”, à luz do pensamento desse autor, a educação permite transformar a visão de 

mundo do aluno que antes era restrita aos elementos de sua cultura e ampliar-se 

com a aquisição de outros elementos permitindo intervir e modificar a sua realidade. 

Enquanto o professor P4 entende que a EJA é voltada para o atendimento 

dos trabalhadores vejamos o fragmento de sua fala: “[...] é um programa muito 

importante para as pessoas que precisam trabalhar”. Esse destaca uma das 

características desses sujeitos, alunos trabalhadores. Conforme Souza (2011, p.20) 

“A relação entre educação e trabalho está bastante presente nessa modalidade da 

educação básica [...]”. Pois, como vimos anteriormente à função reparadora da EJA, 
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a qual evidencia o atendimento dos alunos que não estudaram na idade própria, 

deste modo necessitam conciliarem suas obrigações da vida cotidiana com a vida 

escolar.  

Percebemos que a EJA ultrapassa os murros escolares, pois não são apenas 

as condições intraescolares que permitirão o sucesso desta modalidade, neste 

contexto as causa extraescolares sobrepõem-se quanto à necessidade de 

subsistência. Gadotti (2006, p.32) menciona que: “A Educação de Jovens e Adultos 

está condicionada as possibilidades de uma transformação real das condições de 

vida do aluno-trabalhador”, os sujeitos dessa modalidade buscam a melhoria da 

qualidade de vida. 

  

Questão 2: Atuar na EJA foi uma opção ou uma necessidade da escola? 

  

Os dados revelados a partir dessa indagação nos permitiram a criação de 

uma categoria de análise, a saber: 

 

Categoria 1: Atuação na EJA por opção pessoal 

 

Do total de 04 professores entrevistados, 02 atuam na EJA por opção 

pessoal. Destacaremos fragmentos de suas falas: (P2) “Foi uma opção”; (P4) “Foi 

uma opção minha e até porque eu trabalho em Porto Velho e omeu tempo disponível 

seria a noite” 

 Os professores supracitados mencionam que sua atuação na EJA foi uma 

opção pessoal. Segundo Di Pierro (2003, p.23): 

 
Em virtude da ausência de políticas que articulem organicamente a 
educação de jovens e adultos às redes públicas de ensino básico, não há 
carreira específica para educadores desta modalidade educativa. A situação 
mais comum é que os docentes que atuam com os jovens e adultos sejam 
os mesmos do ensino regular que, ou tentam adaptar a metodologia a este 
público especifico, ou reproduzem com os jovens e adultos a mesma 
dinâmica de ensino e aprendizagem que estabelecem com crianças e 
adolescentes.  

 

 Não há carreira específica para o exercício da docência na EJA, no entanto 

não poderia ser direcionada por mera opção pessoal, considerando as 

especificidades que diferenciam essa modalidade de ensino. A partir das falas 

denota-se que o interesse é pessoal, pois conforme o perfil dos docentes nenhum 
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possui formação específica para atuar nessa modalidade e mesmo assim atuam há 

mais de três anos. 

Os professores P1 e P3 justificam as suas escolhas respectivamente: P1 “[...] 

primeiro pela necessidade porque faltam muitos professores [...] opção e segundo 

por me adequar a EJA [...]”, e o P3 “[...] uma necessidade por causa do problema de 

garganta [...]”. 

 Justificam a sua atuação na EJA: pela falta de docentes nesta modalidade, 

por adequar-se e por problemas de saúde. No entanto a sua atuação na EJA deveria 

ser justificada por consolidar uma formação que atenda as especificidades desses 

alunos. Soares (2002, p.114) ressalta: 

 
Com maior razão, pode-se dizer que o preparo de um docente voltado para 
EJA deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer 
professor, aquelas relativas à complexidade diferencial desta modalidade de 
ensino. [...] Embora haja uma complexidade de fatores que compõem a 
situação do estudante da EJA, a formação docente qualificada é um meio 
importante para se evitar o trágico fenômeno da recidiva e da evasão. 

 

 Compreender as diferenças e singularidades dos alunos dessa modalidade de 

ensino é um desafio inerente aos docentes que atuam nesse segmento, pois as 

metodologias devem ser diferenciadas reconhecendo a bagagem cultural que esses 

sujeitos acumularam ao longo da vida. 

   

Questão 3: Você conhece as funções da EJA? 

  

Quanto a este questionamento os dados coletados nos permitiram elaborar a 

seguinte categoria de análise: 

 

Categoria 1: Conhecimento da EJA como função reparadora 

  

Do total de 04 professores entrevistados, 03 destes embora não citem 

explicitamente as funções da EJA evidenciaram em suas falas aspectos inerentes a 

função reparadora, vejamos: 

 
(P1) “As funções da EJA assim voltada como diz a LDB ela pega o aluno 
que não teve condição de estudar na sua idade própria, a EJA abre um 
leque para aquelas pessoas que passaram muito tempo sem estudar, para 
aquelas pessoas que necessitam pelo menos saber ler e escrever [...]” 
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(P3) “[...] eu acho que a função da EJA, assim é para facilitar o aluno que 
não teve oportunidade pra estudar [...]” 
 
(P4) “[...] eu acredito que seja tentar resgatar o que os alunos deixaram de 
aprender no tempo hábil.” 

 

 Como analisamos na primeira questão estas falas reafirmam a importância da 

função reparadora na EJA.  

Diferentemente dos professores acima citados o professor P2 menciona: “[...] 

preparar o aluno para o mercado de trabalho”, ressalta outra função da EJA, neste 

caso a função qualificadora que conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a EJA, por meio do Parecer nº 11/2000 da Câmara de Educação Básica (CMB) do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) dispõe: 

 
Função qualificadora: recuperação do direito de aprender a aprender, 
aprender sempre, capacitar-se para o exercício da educação permanente, 
ampliando-se as chances de viver adequadamente na sociedade do 
conhecimento como um cidadão ativo, participativo e socialmente produtivo. 
(CARNEIRO, 2012, p. 309). 

 

 O professor em pauta menciona um dos principais anseios desses sujeitos 

que consiste em melhor suas condições de vida por meio da educação, pois o 

mercado de trabalho esta exigindo cada vez mais profissionais qualificados para 

atender as demandas do sistema capitalista. 

   

Questão 4: Qual a concepção de ensino orienta sua prática pedagógica? 

  

Em relação a esta questão as respostas obtidas nos permitiram criar a 

seguinte categoria de análise: 

 

Categoria 1: Concepções Híbridas 

 

 Os professores P1, P2 e P3 apresentam concepções de ensino híbridas, ora 

tradicional ora construtivismo. Vejamos a seguir: 

 
(P1) “Eu trabalho um pouco tradicional [...] um pouco de construtivismo [...]” 
 
(P2) “[...] Eu uso dois métodos o tradicional mesmo e também o inovador 
[...]” 
 
(P3) “É meio mesclada, misturada, tradicional e um pouco construtivista [...]” 
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Estas falas nos remetem a reflexão de Freire (1996, p.102) o qual ressalta 

que “Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder 

ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. 

Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo”.  

 As respostas dos professores denotam que os mesmos não têm uma 

concepção teórica consolidada que norteia o seu trabalho, ficam alternando suas 

concepções dando a ideia que as alternam de acordo com as suas próprias 

conveniências. A atividade docente exige uma tomada de decisão uma escolha não 

pode ser neutra, precisa explicitar a que tipo de sociedade pretende formar, caso 

contrário continuará perpetuando as mazelas de nosso sistema excludente. 

 Diferentemente dos demais o professor P4 menciona: “Eu não gosto de 

mesclar, eu sou meio radical mais é no tradicional mesmo [...]”. Este assume um 

posicionamento em sua prática pedagógica, fundamental para o exercício docente 

segundo Freire (1996, p. 70-71): 

 
Não posso negar-lhe ou esconder-lhe minha postura, mas não posso 
desconhecer o seu direito de rejeitá-la. Em nome do respeito que devo aos 
alunos não tenho por que me omitir, por que ocultar a minha opção política 
assumindo uma neutralidade que não existe. 

 

 Podemos destacar que ao assumir uma postura teórica metodológica o 

professor demonstra um direcionamento definido em sua prática pedagógica. No 

entanto, Souza (2011, p.18) ressalta: “é importante que a prática educativa e os 

conteúdos escolares ultrapassem os limites tradicionais e que estejam articulados 

com as experiências e as inquietações vividas cotidianamente”. Os alunos da EJA 

possuem inúmero saberes construído ao longo de suas experiências no mundo, 

esses saberes precisam ser incorporados no contexto educativo. 

   

Questão 5: Quais os recursos didáticos você utiliza na EJA? 

  

A partir das respostas criamos a seguinte categoria de análise, a saber: 

 

Categoria 1: O livro didático 

 

 Todos os professores mencionaram que usam o livro didático como recurso, 

dentre outros no desenvolvimento de suas atividades na EJA. Vejamos suas falas: 
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(P1) “[...] O livro didático [...] outros meios que são: data-show, alfabeto 
móvel [...]” 
 
(P2) “Além dos livros didáticos eu uso vários jogos [...]” 
 
(P3) “Eu já usei data-show [...] No dia-a-dia eu trabalho com o livro didático 
[...]” 
 
(P4) “[...] o recurso mais é xerox, [...] revista [...] o livro didático.” 

 

 Podemos inferir que apesar de mencionarem outros recursos além do livro 

didático este ainda constitui-se como o principal instrumento do ensino. Gadotti 

(2006, p.128) ressalta: 

 
Ampliar, por meio impresso e multimeios, a elaboração, produção, 
distribuição e avaliação de materiais didáticos próprios à EJA, em especial 
aqueles destinados às etapas pós-alfabetização, e aos conteúdos 
relacionados aos problemas sociais coletivos em seu contexto estrutural 
(drogas, sexualidade, proteção à infância, Aids, violência, educação do 
consumidor, orientação profissional, entre outros. 

  

O autor ressalta a importância de trabalhar com diferentes recursos buscando 

relacionar os conteúdos aos problemas da vida cotidiana, o livro didático não pode 

ser o único recurso em sala de aula, pois nesta modalidade de ensino devem-se 

levar em consideração as características do aluno trabalhador, que já possui 

saberes e precisa relacioná-los com os que buscam conhecer.  

  

Questão 6: Quais as dificuldades encontradas na prática profissional na EJA? 

  

 No tocante a sexta indagação as respostas coletadas permitiram a criação da 

seguinte categoria de análise: 

 

Categoria 1: Falta de materiais didáticos adequados 

 

Os professores P3 e P4 mencionam a falta de materiais adequados. Vejamos 

a seguir: 

 
(P3) “Materiais didáticos é um que eles não oferecem quase, não oferecem 
muita alternativa [...]. Os alunos também faltam bastante [...]”. 
 
(P4) “[...] os materiais que eles mandam eu não aproveito [...] é muito fraco 
[...]” 
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Verificamos diante do exposto a necessidade de aquisição de materiais 

didáticos específicos para a modalidade. Segundo o RC/RO-EJA (2013, p.13) 

“Diferentemente dos moldes da pedagogia conservadora, o ensino da Educação de 

Jovens e Adultos está intimamente ligado a alguns pressupostos da Andragogia de 

modelos pedagógicos transformadores”. 

Devemos levar em consideração a perspectiva da Andragogia considerando a 

experiência como fonte mais rica de aprendizagem para adultos. Esses são 

motivados a aprender, conforme as experiências vivenciadas, suas necessidades e 

interesses. Nesta perspectiva Pinto (2010, p.45) enfatiza que: 

 
[...] o conteúdo da educação não está constituído somente pela “matéria” do 
ensino, por aquilo que se ensina, mas incorpora a totalidade das condições 
objetivas que concretamente pertencem ao ato educacional; assim, são 
parte do conteúdo da educação: o professor, o aluno, ambos com todas 
suas condições sociais e pessoais, as instalações da escola, os livros e 
materiais didáticos, as condições locais da escola etc. 

 

O autor destaca os diferentes aspectos inerentes ao conteúdo da educação, 

os materiais didáticos constituem uma parte importante para concretização do ato 

educacional. No entanto, o professor P1 destaca que “[...] a maior dificuldade nossa 

é a evasão [...]”. A fala desse professor e corroborada pelos dados obtidos por meio 

do estudo empírico, realizado no período de 2014 a 2015 com as turmas de 1ª a 4ª 

série da EJA, apresentaremos os dados tabulados de forma geral e posteriormente 

os índices de evasão em cada série.  

Iniciaremos apresentando os dados coletados no final do 1º semestre do ano 

de 2014. O gráfico a seguir demonstra os índices de aprovação, retenção e evasão 

dos alunos de 1ª a 4ª série da EJA, vejamos a seguir: 

 

Gráfico 3 - Índices referentes ao 1º Semestre da EJA – 2014

 
 Fonte: Controle Interno da Secretária da Escola, tabulado pela pesquisadora, 2015 
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Esse gráfico revela um alto índice de evasão, constatamos que 66% dos 

alunos matriculados desistiram, outros 12% foram reprovados e apenas 22% 

concluíram o curso com êxito. Vejamos o quadro abaixo que demonstra 

detalhadamente os índices em cada série: 

 
Quadro 5 - Evasão no 1º semestre de 2014 na modalidade de ensino Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) 
1º SEMESTRE EJA – 2014 

TURMAS Nº Alunos Aprovados Reprovados Desistentes Desistentes % 

1ª Série 18 04 05 09 50% 

2ª Série 22 06 04 12 55% 

3ª Série 25 05 -- 20 80% 

4ª Série 55 12 05 38 69% 

TOTAL 120 27 14 79 66% 

Fonte: Controle Interno da Secretária da Escola, tabulado pela pesquisadora, 2015 

 

Por meio desse quadro verificamos que no primeiro semestre de 2014 

ingressaram na escola cento e vinte alunos de 1ª a 4ª série da EJA, sendo que ao 

término do semestre apenas vinte e sete alunos foram aprovados, quatorzes 

reprovaram e setenta e nove desistiram. Constamos ainda, que a evasão foi superior 

a 50% em todas as séries. Apresentaremos a seguir gráficos que evidenciam estes 

dados em cada série: 

 

Gráfico 4 - Dados de cada série no 1º Semestre da EJA – 2014 

           

          

Fonte: Controle Interno da Secretária da Escola, tabulado pela pesquisadora, 2015 
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 Os gráficos acima demonstram que na 1ª série 50% dos alunos desistiram, 

28% reprovaram e apenas 22% foram aprovados. Na 2ª série os índices de evasão 

foram de 55%, os reprovados apontam um percentual de 18% e os aprovados 27%. 

Na 3ª série 80% desistiram e 20% foram aprovados. Na 4ª série 69% desistiram, 9% 

reprovaram e 22% foram aprovados. Nas duas últimas séries os índices de evasão 

são superiores a média 66% obtida em todas as séries. 

No segundo semestre de 2014 apesar de os índices de aproveitamento terem 

aumentado para 35% continuaram alarmantes. Vejamos o gráfico a seguir: 

 
Gráfico 5 - Índices referentes ao 2º Semestre da EJA - 2014 

 

Fonte: Controle Interno da Secretária da Escola, tabulado pela pesquisadora, 2015 

 

Constatamos por meio deste gráfico um índice de 60% de desistentes, 5% de 

reprovados e 35% de aprovados. Vejamos no quadro abaixo estes índices: 

 

Quadro 6 - Evasão no 2º semestre de 2014 na modalidade de ensino Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) 

2º SEMESTRE EJA – 2014 

TURMAS Nº Alunos Aprovados Reprovados Desistentes Desistentes % 

1ª Série 09 01 03 05 56% 

2ª Série 14 07 -- 07 50% 

3ª Série 12 06 -- 06 50% 

4ª Série 20 05 -- 15 75% 

TOTAL 55 19 03 33 60% 

Fonte: Controle Interno da Secretária da Escola, tabulado pela pesquisadora, 2015 

  

Verificamos que no segundo semestre de 2014 dos 55 alunos de 1ª a 4ª série 

que ingressaram apenas dezenove foram aprovados e trinta e três desistiram. A 

evasão continuou superior a 50% em todas as séries, conforme constatamos no 
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semestre anterior. Apresentaremos a seguir gráficos que evidenciam estes dados 

em cada série: 

 

Gráfico 6 - Dados de cada série no 2º Semestre da EJA - 2014 

                   

            

Fonte: Controle Interno da Secretária da Escola, tabulado pela pesquisadora, 2015 

 

Os gráficos acima demonstram que na 1ª série 56% dos alunos desistiram, 

33% reprovaram e apenas 11% foram aprovados. Na 2ª série os índices de evasão 

foram de 50% e 50% de aprovaçãonão houve retenção. Na 3ª série 50% desistiram 

e 50% foram aprovados. Na 4ª série 75% desistiram e 25% foram aprovados.  

No primeiro semestre de 2015, os dados evidenciaram que a evasão é 

recorrente nesta instiuição o gráfico demonstra os índices de 1ª a 4ª série da EJA: 

 

Gráfico 7 - Índices referentes ao 1º Semestre da EJA - 2015 

 
Fonte: Controle Interno da Secretária da Escola, tabulado pela pesquisadora, 2015 
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 Este gráfico evidencia 65% de desistência, 11% de retenção e 24% de 

aprovação. No quadro abaixo verificamos estes índices detalhadamente: 

 

Quadro 7 - Evasão no 1º semestre de 2015 na modalidade de ensino Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) 

1º SEMESTRE EJA – 2015 

TURMAS Nº Alunos Aprovados Reprovados Desistentes Desistentes % 

1ª Série 23 04 04 15 65% 

2ª Série 09 01 -- 08 89% 

3ª Série 18 05 -- 13 72% 

4ª Série 43 12 06 25 58% 

TOTAL 93 23 10 61 65% 

Fonte: Controle Interno da Secretária da Escola, tabulado pela pesquisadora, 2015 

 
Dos noventa e três alunos matriculados apenas 23 concluíram o curso, dez 

reprovaram e sessenta e um desistiram. Vejamos o gráfico referente aos índices de 

cada série: 

 

Gráfico 8 - Dados de cada série no 1º Semestre da EJA - 2015 

             

            

Fonte: Controle Interno da Secretária da Escola, tabulado pela pesquisadora, 2015 

 

Por meio desses gráficos constatamos que na 1ª série 65% dos alunos 

desistiram, 17% reprovaram e apenas 18% foram aprovados. Na 2ª série os índices 

de evasão foram de 89% e 11% de aprovação, não houve retenção. Na 3ª série 72% 
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desistiram e 28% foram aprovados. Na 4ª série 58% desistiram, 14% reprovaram e 

28% foram aprovados.  

Os dados revelaram que a evasão tem sido um grande problema nesta 

instituição, em média apenas 27% dos alunos matriculados concluem o curso com 

êxito. Assim como nos afirmou o professor P1 “[...] a maior dificuldade nossa é a 

evasão [...]”. As concepções de Freire (2006) nos apontam uma possibilidade de 

superar esta dificuldade “politizar o ato pedagógico”, a fim de atender as 

especificidades desses sujeitos. Romão (2006, p.69) nos esclarece que: 

 
A politização do ato pedagógico tem relação íntima com a questão da 
recuperação da funcionalidade do saber escolar, isto é, a recaptura da 
instrumentalidade do que é desenvolvido na sala de aula para o projeto de 
vida do aluno. É a perda dessa funcionalidade que provoca a evasão, a 
repetência, o desinteresse, a apatia do aluno, mormente entre os jovens e 
adultos que trazem para as relações pedagógicas uma série de 
experiências, vivencias e saberes construídos na luta cotidiana pela 
sobrevivência, sem falar da incorporação da ideia que os conteúdos e 
habilidades a serem adquiridos servem apenas para responder as 
avaliações propostas. 

 

 A evasão nesta modalidade de ensino tem sido recorrente, conforme 

verificamos nos quadros tabulados durante a pesquisa é preciso refletir buscando 

alternativas para minimizar os prejuízos enfrentados por esses sujeitos.  

O professor (P2) acredita que “A dificuldade maior é na leitura”. Percebemos 

que alfabetizar adultos se torna um desafio. Freire (1979, p.72): 

 
O analfabeto apreende criticamente a necessidade de aprender a ler e a 
escrever. Prepara-se para ser o agente desta aprendizagem. E consegue 
fazê-lo na medida em que a alfabetização é mais que o simples domínio 
mecânico de técnicas para escrever e ler.  

 

 A alfabetização de adultos passa a ter um significado a partir do momento que 

se aprende por meio de contexto no qual o aluno esta inserido, partindo se suas 

próprias referências. Freire (1979, p.72) ressalta: “Por isso a alfabetização não pode 

se fazer de cima para baixo, nem de fora para dentro, como uma doação ou uma 

exposição, mas de dentro para fora pelo próprio analfabeto, somente ajustado pelo 

educador”. 

 

Questão 7: Quais estratégias têm desenvolvido para resolver as dificuldades 
enfrentadas na prática pedagógica em sala de aula? 
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No que concerne a essa questão, as repostas nos permitiram criarmos a 

seguinte categoria de análise: 

 

Categoria 1: Repetir o conteúdo 

 
(P3) “[...] repetir o conteúdo [...] explicar novamente [...]” 
 
(P4) “[...] voltar o conteúdo [...]” 

  

Percebemos por meio das falas que as principais dificuldades enfrentadas 

são referentes à aprendizagem do conteúdo, no entanto as estratégias para 

solucioná-las estão estritamente ligadas à repetição. Tal estratégia não condiz com o 

entendimento de Freire (1996, p.69) o qual assim se posiciona: 

 
Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente, 
nos tornamos capazes de aprender. Por isso, somos os únicos em que 
aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do 
que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, 
reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e 
à aventura do espírito. 
 

 Não é na mera repetição que se garantirá que o aluno internalize o conteúdo 

ensinado, é preciso que o professor explicite o conteúdo de forma diversificada, 

compreendendo que cada aluno é um ser singular e a aprendizagem não acontece 

pela simples transmissão de algo, ocorre por meio de um constante processo de 

construção e reconstrução do conhecimento. Na mesma perspectiva Pinto (2010, 

p.45-46) esclarece que: 

 
[...] o conteúdo da educação está submetido ao processo em que ela 
consiste não se pode considerá-lo como um volume estático, delimitado de 
conhecimentos, como se fora uma carga a ser transportada de um lugar a 
outro, porém é algo dinâmico, é fundamentalmente histórico, por isso não 
tem contornos definidos, é variável, não se repete e só de realiza 
parcialmente em cada ato educativo, pois cada aluno absorve 
diferentemente a matéria de ensino distribuída à classe comum. 

 

 Não basta repetir o conteúdo é necessário significá-lo, desmistificá-lo, 

construir, reconstruir, transcender e levá-lo para relações práticas do dia-a-dia. 

O professor (P1) menciona que sua estratégia para resolver as dificuldades 

em sala de aula consiste em trazer o conteúdo para “[...] realidade [...] trazer coisas 

do seu cotidiano para sala de aula [...]”. No aporte teórico Pinto (2010, p.90) enfatiza 

que para ensinar o adulto: “Deve partir dos elementos que compõem a realidade 
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autêntica do educando, seu mundo de trabalho, suas relações sociais, suas crenças, 

valores, gostos artísticos, gírias etc”.  

Enquanto o professor (P2) desta que é preciso “[...] inovar [...] outros materiais 

didático [...]”. Reconhece a necessidade de diversificar os materiais. 

   

Questão 8: Na sua percepção quais as causas para a evasão na EJA? 

  

Buscamos por meio desta questão as evidências a respeito da evasão, as 

quais nos permitiram estabelecermos a seguinte categoria de análise: 

 

Categoria 1: Evasão relacionada ao trabalho 

 

(P1) “[...] trabalho [...]” 
 
(P3) “[...] cansaço do trabalho [...]” 
 
(P4) “[...] alguns trabalhadores [...] que vem direto do serviço para escola 
[...]” 

  

Por meio dos fragmentos de suas falas percebemos que os professores: P1, 

P2 e P3 concebem a evasão na EJA vinculada as relações de trabalho.  

No entanto o art. 4º, inciso VI da LDB impõe a “oferta de ensino noturno 

regular, adequado às condições do educando”, e no inciso VII a “oferta de educação 

escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas 

às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem 

trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola”. (Carneiro, 2012, 

p.62) 

O trabalho que deveria ser o motor da necessidade de educar-se, no entanto 

e tido como obstáculo, pois os alunos não têm conseguido conciliarem estudo e 

trabalho. O adulto precisa encontrar na escola aspectos que melhorem a sua 

realidade. Digiácomo (2015, p. 1) afirma: 

 
[...] que as causas da evasão escolar vão desde a necessidade de trabalho 
do aluno, como forma de complementar a renda da família, até a baixa 
qualidade do ensino, que desestimula aquele a frequentar as aulas, via de 
regrainexistem, salvo honrosas exceções, mecanismos efetivos e eficazes 
de combate à evasão escolar tanto em nível de escola quanto no nível de 
sistema de ensino, seja municipal, seja estadual. 
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O professor (P2) enfatiza que: “[...] eles se sentem desmotivados [...]”. 

Percebemos por meio do posicionamento de Soares (2002, p.125) que: 

 
Muitos estudantes da EJA, em face de seus filhos e amigos, possuem de si 
uma imagem pouco positiva relativamente a suas experiências ou até 
mesmo negativa no que se refere à escolarização. Isto os torna inibidos em 
determinados assuntos. Os componentes curriculares ligados à Educação 
Artística e Educação Física são espaços oportunos, conquanto associados 
ao caráter multidisciplinar dos componentes curriculares, para se trabalhar a 
desinibição, a baixa auto-estima, a consciência corporal e o cultivo da 
socialidade. 

 

 É preciso que a escola motive os alunos valorizando seus saberes, e 

proporcionando atividades que eleve sua auto-estima e confiança. 

  

Questão 9: Em sua opinião, quais são as principais dificuldades enfrentadas, pelos 
discentes da EJA, quanto à permanência na EJA? 

  

A partir das respostas foram evidenciadas as dificuldades enfrentadas pelos 

discentes em face de sua escolarização, nos permitindo criarmos duas categorias, a 

saber: 

 

Categoria 1: Cobrança por parte da escola 

 

Os professores P1 e P3 mencionaram que as principais dificuldades para 

permanência na escola são as cobranças. Vejamos: 

 
(P1)“[...] o adulto não gosta de ser cobrado, porque a escola tem certa 
cobrança com o aluno à participação, assiduidade [...]” 
 
(P3)“[...] não pode ser muito dura e cobrar muito deles se não eles vazam 
da escola [...]” 

 

 Suas falas denotam que é preciso ser flexível com os alunos, pois senão eles 

acabam desistindo, portanto precisamos distribuir as responsabilidades, conforme 

nos ressalta Selma Carneiro (2015, p.9): 

 

[...] a escola possui sua parcela de culpa juntamente com o apoio 
pedagógico e professores que não procuram ser mais criativo nas suas 
aulas, pois sabemos que vivemos em um mundo globalizado e a sociedade 
extraescolar está à frente do desenvolvimento através das ofertas sociais. 
Enquanto a escola se mantém atrasada sem nenhuma condição inovadora 
para competir com o mundo social fora da escola, torna-se difícil se reverter 
este quadro da evasão escolar, a não ser que o corpo escolar procure 
novas metodologias através da criatividade humana, didática e pedagógica.  
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 Precisamos refletir sobre como a escola pode inserir no planejamento os 

anseios dos alunos, para que eles possam compreender o porquê estudar isso ou 

aquilo, a cobrança da escola deve ser contextualizada proporcionando a formação 

de sujeitos conscientes para atuarem no mundo exercendo a cidadania. 

 

Categoria 2: Falta de tempo 

 

(P1)“[...] passam o dia trabalhando [...]” 
 
(P4)“A dificuldade maior é eles arrumarem tempo, você passa uma atividade 
para casa, eles sempre vem com desculpa que não tem tempo para fazer 
[...]” 

  

Depreende-se por meio dos fragmentos de suas falas, que os alunos da EJA 

não têm tempo disponível para realização das atividades escolares, destacam ainda 

que os alunos são trabalhadores. Soares (2002, p.19) ressalta: “Para conseguir 

atender a essas necessidades e interesse, torna-se imperiosa a implantação de 

projetos pedagógicos que leve em conta a flexibilidade curricular nos horários e 

tempos que possam contemplar a realidade do trabalho”.  

 Não basta ficarmos apontando culpados na busca de tentar justificar a 

desistência, é preciso criar estratégias que viabilize e minimize os prejuízos já 

enfrentados por essa demanda de alunos. 

 O professor (P2) menciona que as principais dificuldades enfrentadas pelos 

discentes consistem em: “[...] não ter assim um apoio tanto da escola como também 

do professor [...]”. Por meio do fragmento de sua fala percebemos o distanciamento 

entre os professores e os alunos da EJA. Segundo Meneses (2015, p.5):  

 
[...] às questões de infraestrutura da escola, à falta de material didático 
adequado e de boa qualidade aos alunos, à escassez de recursos 
pedagógicos diversificados e limitados a um programa pobre em conteúdo 
onde pouco se ensina e muito pouco se aprende. A esses fatores, 
acrescenta-se ainda a distância entre gestores, professores e alunos. A 
soma de todos esses déficits tem contribuído para a elevação dos índices 
de evasão escolar. 

 

 Este autor ressalta a necessidade de aproximação entre gestores, 

professores e alunos, assim como enfatizado pelo professor P2. Os inúmeros 

problemas por falta de recursos materiais somados ao distanciamento do professor e 

aluno podem contribuir para a elevação dos índices de evasão. 



52 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao término deste estudo, retomamos a questão que o norteou: Em que 

consistem na percepção dos professoresas possíveis causas para evasão dos 

alunos da EJA, no primeiro segmento do Ensino Fundamental? A resposta a essa 

questão, foi evidenciada por meio dos seguintes objetivos específicos: a) Analisar as 

causas intraescolares que tem promovido o processo de evasão no primeiro 

segmento da EJA; b) Investigar as causas extraescolares que causam a evasão na 

EJA na percepção dos professores. 

No tocante as análises das causas intraescolares, constatamos que os 

professores, sujeitos dessa investigação, não possuem formação específica para 

atuarem na EJA. A atuação desses profissionais é por opção pessoal, o que denota 

uma fragilidade que pode corroborar para a evasão, haja vista que os educadores 

envolvidos com essa modalidade de ensino precisam estar preparados para 

desenvolver tal atividade. Apresentam concepções híbridas de ensino, 

demonstrando não ter uma concepção teórica metodológica consolidada. 

Mencionam que os recursos didáticos são escassos e o principal instrumento de 

ensino tem sido o livro didático. 

Acerca das causas extraescolares os resultados evidenciaram que a 

necessidade de trabalhar é a questão que se constitui em um entrave quanto à 

permanência dos alunos na escola e consequentemente a sua evasão. Em média 

apenas 27% dos matriculados concluem o curso com êxito.  

Sabemos das inúmeras mazelas encontradas na escola pública e que as 

condições materiais para uma educação de qualidade são escassas. A formação 

docente é sempre um dos alvos que se busca na tentativa de justificar o insucesso 

escolar, se o aluno não aprende e evade-se da escola responsabilizamos o 

professor, os recursos didáticos utilizados em sala de aula e sua metodologia de 

ensino, emergindo assim as causas da evasãocomo fatores intraescolares. 

Precisamos ir além da percepção imediata das causas internas, pois a escola 

cumpre com sua função de difundir o saberacumulado ao longo dos tempos, no 

entanto o que determina os fins da educação são os interesses do grupo que detém 

o comando social. 

 A pesquisa apontou que as condições socioeconômicas dos alunos da EJA, 

tem sido um entrave no seguimento à escolarização, embora o mercado de trabalho 
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exija mão de obra qualificada, na maioria das vezes não há um incentivo e 

flexibilização na jornada de trabalho, o que tem inviabilizado a permanecia dos 

alunos na escola. 

Concluímos que as causas da evasão na EJA, não são restritas apenas as 

condições intraescolares, as condições extraescolares como as experiências 

profissionais dos sujeitos atendidos nessa modalidade corroboram significativamente 

para evasão.  

Mediante tais resultados, constatamos que a relevância dessa pesquisa 

consiste em apresentar indicadores que possam subsidiar uma política que atenda 

as especificidades dessa modalidade. Desse modo, a Educação de Jovens e 

Adultos, necessita ser repensada para atender de forma profícua o seu público alvo. 

Consideramos necessária a formação continuada dos professores que atuam nessa 

modalidade e a criação de projetos na escola que valorizem os saberes dos alunos e 

os incentivem a participarem das atividades escolares.  

Percebemos a necessidade da realização de novos estudos que contribuam 

para a reformulação e fortalecimento das políticas públicas educacionais voltadas a 

EJA, que possam assegurar o direito à educação. 
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APÊNDICES 
Apêndice A - Termo de Apresentação 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 
 

TERMO DE APRESENTAÇÃO 

 

Da: chefia do Departamento de Ciências da educação 

À Direção da Escola: Municipal de Ensino Fundamental Dom João Batista Costa. 

 

 

Vimos por meio deste apresentar a acadêmica do Curso de Pedagogia, LUCIANA 
CRISTINA DOS SANTOS, matriculada sob o nº 201211024, para a qual solicitamos 
o acolhimento e a autorização afim de que mesma possa realizar sua pesquisa 
intitulada: A EVASÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA 
PERCEPÇÃO DE PROFESSORES: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE 
CANDEIAS DO JAMARI/RO,comprofessores dessa UnidadeEscolar, cujos dados 
resultarão na elaboração de seu Trabalho de Conclusão de Curso. 

Pela a atenção que lhe for dispensada agradecemos antecipadamente. 

 

 

Porto velho, 17 de junho de 2015. 

 

 
 

Prof. Dr. Wendell Fiori de Faria  
Chefe do DED/NCH/UNIR 

Portaria nº 1272/GR/UNIR de 12 de dezembro de 2014 
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa. Por favor, leia 

cuidadosamente o que segue e pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. Este 

estudo está sendo conduzido por LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS. 

 

Por que o estudo está sendo feito? 

 

A finalidade deste estudo é analisar as causas da evasão na percepção dos 

professores do primeiro segmento da EJA. 

 

O que serei solicitado a fazer? 

 

Você será solicitado a participar de uma entrevista semi-estruturada e 

gravada, acerca da recorrente evasão e do preenchimento de um questionário com 

os seus dados pessoais e profissionais. 

 

Quanto tempo participarei do estudo? 

 

 Sua participação no estudo dar-se-á no final do primeiro semestre de 2015 e 

estará vinculada ao tempo necessário para a sua entrevista. 

 

Quem poderá ver os meus registros/respostas e saber que eu estou 

participando do estudo? 

 

Se você concordar em participar da Pesquisa, seu nome e sua identidade 

serão mantidos em sigilo.Somente a pesquisadora e a orientadora desse estudo 

terão acesso às suas informações. 

 

A quem devo recorrer se tiver qualquer dúvida ou algum problema? 

 

Para perguntas ou problemas referentes ao estudo, ligue para a 

pesquisadora, LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS, telefone (69) 9251-9706 ou 
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para o Departamento de Ciências da Educação da Universidade Federal 

Universidade de Rondônia, telefone (69) 2182-2142. 

 

Declaro que li e entendi este termo de consentimento e todas as minhas 

dúvidas foram esclarecidas e que sou voluntário a tomar parte neste estudo. 

 

Assinatura do voluntário(a): ___________________________________ 

 

Data ______/______/______ 

 

Nome do voluntário(a): ____________________________________________ 

 

Local ou telefone par contato: _______________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ___________________________________ 

 

Data ______/______/______ 

 

Nome da pesquisadora: ____________________________________________ 
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Apêndice C - Questionário aplicado aos professores 
1. Dados pessoais 

Sexo: () masculino () feminino 

Idade: () 20-29 () 30-39 () 40-49 () 50-59 

 

2. Nível de Escolaridade 

Ano de conclusão: ______/______/______ 

Instituição: __________________________________________________________ 

 

3. Curso de Graduação 

Nome do curso: ______________________________________________________ 

() concluído 

() não-concluído 

() em curso 

Ano de conclusão: ______________ 

Instituição: __________________________________________________________ 

 

4. Curso de Especialização 

() concluído  () em curso() não possui 

Área: _______________________________________________________________ 

Instituição: __________________________________________________________ 

 

5. Dados Profissionais 

Experiência como docente: ______________ anos. 

Vínculo empregatício: () efetivo () emergencial 

Há quanto tempo atua na EJA_________ Série que leciona na EJA ___________ 

Instituição que trabalha na EJA:__________________________________________ 

Participação em formação especifica para trabalhar na EJA() Sim() Não 

 

6. Jornada de Trabalho 

() 20 horas semanais 

() 40 horas semanais 

() 60 horas semanais 

Número de turmas: ______________ Número de alunos por turma: _____________ 
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Apêndice D - Roteiro de Entrevista Semi-estruturada e Gravada 

 

1) Na sua concepção qual a importância da EJA? 

 

2) Atuar na EJA foi uma opção ou uma necessidade da escola? 

 

3) Você conhece as funções da EJA? 

 

4) Qual a concepção de ensino que orienta sua prática pedagógica? 

 

5) Quais recursos didáticos você utiliza na EJA?  

 

6) Quais as dificuldades encontradas na prática profissional na EJA? 

 

7)  Quais estratégias têm desenvolvido para resolver as dificuldades enfrentadas na 

prática pedagógica em sala de aula? 

 

8) Na sua percepção quais são as causas para a evasão na EJA? 

 

9)  Em sua opinião, quais são as principais dificuldades enfrentadas, pelos 

discentes da EJA, quanto à permanência na Escola? 
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Apêndice E – Entrevista transcrita 
Questão 1 – Na sua concepção qual a importância da EJA? 

Professor P1 A EJA como diz a LDB é para aqueles alunos que não tiveram acesso na 

sua idade né, eu acho que é importante, é tudo, porque o aluno que vem 

pra EJA ele já vem com uma questão de estudar porque ele já passou 

aquele tempo todo da sua vida já cansado né, então eu acho que a EJA, 

na concepção da EJA voltada para o aluno é para ele vim, vamos dizer 

assim estudar para aprender algo a mais, não é igual aquele aluno que 

não e da EJA que vem para ter uma profissão, já o aluno da EJA não é 

para aprender algo a mais, às vezes aprender a ler aprender a escrever, 

às vezes é um algo a mais para eles. 

Professor P2 Eu acho assim de suma importância porque é onde os jovens e os 

adultos vão descobrir o seu senso crítico, sair do senso comum pra ir 

para o senso crítico, aí, além, conforme também a sua vivencia, a 

maneira deles do dia-a-dia do seu cotidiano. 

Professor P3 A EJA é muito importante porque ela tem auxiliado muito os alunos que 

não tiveram oportunidade para estudar, e que ela também, é um 

simulado dos conteúdos é um período mais rápido, mais avançado e pra 

mim e muito importante porque eu tá li dando com adulto que antes eu 

trabalhava com criança e a percepção de adulto é um pouco diferente, 

eles demoram mais a aprender só que quando aprende eles aprende, 

reaprende de verdade mesmo. 

Professor P4 A EJA é um programa muito importante para as pessoas que precisam 

trabalhar só que mistura os jovens e muitos só querem bagunça aí acaba 

atrapalhando. 

 

Questão 2 – Atuar na EJA foi uma opção ou uma necessidade da escola? 

Professor P1 Eu já venho na EJA mais ou menos uns dez anos, primeiro pela 

necessidade porque faltam muitos professores, mas depois que eu entrei 

na EJA eu já vi que a EJA e totalmente diferente do que o regularai você 

tem que ter outros mecanismos para trabalhar na EJA, foi primeiro por 

opção e segundo por me adequar a EJA, porque eu acho que o 

professor tem que se adequar a EJA que é totalmente diferente do 

regular. 

Professor P2 Foi uma opção. 

Professor P3 Eu foi uma necessidade porque eu sou pedagoga e como eu tive um 

problema de garganta, fiquei três meses fora e como a EJA é mais 

rápido é um período assim a noite, não é quatro horas totalmente quatro 

horas ai facilitou pra mim, então foi uma necessidade por causa do 

problema de garganta. Já atuava a dez anos no ensino regular nos anos 

iniciais, era porque tinha sessenta alunos cinquenta alunos salas 

superlotadas, na EJA tem a vantagem de ser pouco aluno. 

Professor P4 Foi uma opção minha e até porque eu trabalho em Porto Velho e o meu 

tempo disponível seria a noite. 

 

Questão 3 – Você conhece as funções da EJA? 

Professor P1 As funções da EJA assim voltada como diz a LDB ela pega o aluno que 
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não teve condição de estudar na sua idade própria, a EJA abre um leque 

para aquelas pessoas que passaram muito tempo sem estudar, para 

aquelas pessoas que necessitam pelo menos saber ler e escrever, que 

querem fazer no futuro um curso técnico, que você sabe que a EJA não 

é mais aquele aluno de idade entre quatorze e vinte um anos, a maioria, 

como na minha sala a maioria já tem mais de trinta, quarenta anos 

chegou até um aluno de sessenta anos, então eu acho que para eles 

aprender alguma coisa que é voltado para o seu dia-a-dia. 

Professor P2 Como eu falei no início promovendo palestras, seminários levando o 

aluno prepara para o mercado de trabalho, preparar o aluno para o 

mercado de trabalho. 

Professor P3 Não. Mas eu posso ter uma opinião, eu acho que a função da EJA, assim 

é para facilitar o aluno que não teve oportunidade pra estudar é pra 

facilitar, e facilitador o método mesmo é um pouco diferente do ensino 

infantil, e tudo mais rápido, mais prático entendeu e dá muita 

oportunidade pro aluno estudar, se o aluno trabalha a gente da chance 

de poder chegar mais tarde sempre a gente dá um jeitinho pro aluno ficar 

na escola. 

Professor P4 Eu não tive nenhum curso para trabalhar na EJA, mas eu acredito que 

seja tentar resgatar o que os alunos deixaram de aprender no tempo 

hábil. 

 

Questão 4 – Qual a concepção de ensino orienta sua prática pedagógica? 

Professor P1 Eu trabalho um pouco tradicional porque até questão que falta muito 

recurso na escola ainda; e também um pouco de construtivismo, você 

tem que olhar muito a questão de desempenho do aluno, vamos dizer se 

o aluno tá voltado já mais o desempenho para o construtivismo porque 

ele conhece mais os letramentos conhece muito fora ai você vai mais 

para o construtivismo, mas quando o aluno é muito tradicional não tem a 

questão de letramento ai você lida mais ele com o tradicional, porque o 

tradicional infelizmente ainda gera muito dentro da nossa...impera muito 

dentro da nossa realidade porque infelizmente nós só temos o quadro e 

o pincel. 

Professor P2 Ah! Eu uso dois métodos o tradicional mesmo e também o inovador, uso 

um pouco assim também o teórico Paulo Freire que eu gosto muito 

dentro da visão de Paulo Freire pra assim é o aluno descobrir novas 

palavras dentro da sua vivencia com sua vivencia, ele vai descobrindo 

assim novas palavras, palavras geradoras né. 

Professor P3 E meio mesclada, misturada, tradicional e um pouco construtivista, assim 

porque eu vejo assim no método tradicional tem alunos que aprendem 

melhor já tem outros que não, já é construindo é passando outros tipos 

de atividades com que eles desenvolvam mais a mentalidade que tem 

gente que aprende mais assim é, é explicando assim repetitivamente, 

tem aluno que aprende mais repetindo, repetindo pra ele pra fazer ele 

lembrar, já tem outros não que você com uma brincadeira com uma 

dinâmica ele já pega num clique e vai embora, desenvolve mais rápido. 

Professor P4 Eu não gosto de mesclar, eu sou meio radical mais é no tradicional 
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mesmo, até porque os alunos cobram isso principalmente os mais 

idosos, então se você começa querer inovar eles - professor eu vim para 

estudar não para brincar não – cobram o conteúdo. 

 

Questão 5 – Quais os recursos didáticos você utiliza na EJA? 

Professor P1 Como eu tava falando nos trabalha um pouco ainda o construtivismo que 

é o multimeios, que é a questão do data-show né, a questão do alfabeto 

móvel que eu trabalhei com eles a questão dos banner que ajudou muito 

os banners com eles também, que eles gostam também de coisas muito 

visuais não só aquele visual de quadro, mas outras coisas que eles tem 

que olhar que tem uma figura de desenho eu trabalho muito a questão do 

desenho com eles. O livro didático é muito voltado ao letramento ele fala 

muito da realidade do aluno é até bom, mas como você não tem aquele 

aluno que seja é uma sala que seja homogênea que todos saibam igual, 

ai você tem que trabalhar outros meios que são: data-show, alfabeto 

móvel a questão do banner também ajudou muito. 

Professor P2 Além dos livros didáticos eu uso vários jogos também, dinâmicas eu 

gosto também de trabalhos em grupos. 

Professor P3 Eu já usei data-show, sempre o data-show uma duas vezes no período 

do semestre, eu uso duas vezes, no máximo duas vezes é pra tipo assim 

pra fazer um reforço do meu conteúdo que eu já dei ai eu uso um vídeo 

reforçando aquele conteúdo só pra finalizar a explicação. No dia-a-dia eu 

trabalho com o livro didático como reforço do meu conteúdo tipo assim 

eu olho os conteúdos do livro pego a minha explicação mais prática mais 

básica insiro, ai passo o conteúdo no quadro, no final passo assim como 

reforço pra casa as atividades do livro, porque se for assim diretamente 

no livro e meio confundível, o livro é meio , não é muito explicadinho, não 

tem como eles entender a linguagem do livro. 

Professor P4 Olha aqui tá difícil a gente trabalhar na EJA, porque não tem muita coisa, 

o recurso mais é xerox, têm revista também, mais a Xerox mesmo, temos 

também o livro didático. 

 

Questão 6 – Quais as dificuldades encontradas na prática profissional na EJA? 

Professor P1 Na profissional eu posso colocar uma prática profissional da evasão, a 

questão da evasão é uma prática profissional porque é raro você 

começar com uma turma vamos dizer a minha turma começou com trinta 

alunos eu ainda consegui fechar com quinze, com quatorze, mais é raro 

em toda região que eu trabalhei já a maior dificuldade nossa é a evasão, 

o aluno ele chega até certo ponto ai desiste, e você não tem como trazer 

ele de volta, quando um adulto fala que não quer mais estudar é muito 

difícil você trazer.  

Professor P2 A dificuldade maior é na leitura. 

Professor P3 Materiais didáticos é um que eles não oferecem quase, não oferecem 

muita alternativa, porque com criança tem jogos tem um monte de coisa 

e adulto não tem quase eles não oferecem muito esses materiais só que 

sempre a gente busca alternativa inventa, cria. Os alunos também faltam 

bastante, aí se eu explico um conteúdo hoje uma coisa nova ai ele faltou, 
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faltou, ai depois vou ter que repetir de novo para este aluno, então isso 

tipo assim é um empecilho atrapalha, só que também eles faltam não 

porque eles querem os adultos geralmente e cansaço ou um imprevisto 

que aconteceu com a família essas coisa. 

Professor P4 É a falta de apoio da prefeitura, porque os materiais que eles mandam eu 

não aproveito, olha é muito fraco. Aí prá você comprar os livros para os 

alunos é complicado, você tem que trabalhar ou na xerox ou no quadro. 

 

Questão 7 – Quais estratégias têm desenvolvido para resolver as dificuldades 

enfrentadas na prática pedagógica em sala de aula? 

Professor P1 Primeiro nos faz um mapeamento dos alunos, assim a questão de onde 

eles pararam até quando eles estudaram, porque a EJA tem esse 

sentido às vezes o aluno ele não sabe fazer uma conta simples, mas 

quando você joga na sua realidade ai aquela mesma conta que ele não 

sabia fazer no tradicional mais na sua realidade ele faz tipo eu tenho 

cinco reais eu vou dá três ele sabe, mas se você colocar em números ele 

já tem dificuldade então eu acho que a dificuldade é essa que nos temos 

na EJA é trazer coisas do seu cotidiano para sala de aula, a dificuldade 

que nos temos é essa, que quando você consegue trazer coisas que 

acontece no seu dia-a-dia que eu acho que é isso que a EJA almeja que 

é trazer o que acontece no dia-a-dia deles para sala de aula ai você tem 

um êxito no seu desenvolvimento. 

Professor P2 As estratégias é procurar inovar; pesquisas na internet e também em 

outros livros; procuro ajuda em outros materiais didáticos pra procurar 

solucionar o problema de aprendizagem do aluno. 

Professor P3 Cada caso é um caso se o aluno falta ai eu tenho que repetir o conteúdo; 

tenho que explicar novamente para ele entendeu e se ele não ta 

aprendendo com uma estratégia tal, eu uso outra estratégia de acordo 

com o perfil dele que ele desenvolva melhor. 

Professor P4 Olha eu costumo fazer avaliações com atividades para ver as 

dificuldades dos alunos, daí voltar o conteúdo para tentar superar essas 

dificuldades, minhas atividades eu não faço para aplicar um percentual é 

sim para descobrir onde tem mais dificuldades, então no caso as notas 

só servem para os alunos para mim ele tirar dois ou de faz a mesma 

diferença, só que eu utilizo estas dificuldades para mim retornar o 

conteúdo que eu passei. 

 

Questão 8 – Na sua percepção quais são as causa para a evasão na EJA? 

Professor P1 Primeiro é o trabalho que eles trabalham o dia todo então eles não tem 

aquele ânimo de chegar à noite e a escola não dá subsídios para eles, o 

aluno chega ainda ta naquele tradicional que é o quadro e o pincel ai 

você tem que usar de várias maneiras para ver se segura este alunos 

esse de mapear o aluno a questão do que ele consegue fazer fica fácil, 

mas a evasão é muito difícil controlar assim eu não vou dizer que nos 

temos um diagnóstico de evasão como é que tem que fazer que muito 

difícil, porque parece que quando o adulto coloca na cabeça que não que 

estudar é meio difícil trazer ele de volta, aqui é mais o professor que 
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acompanha, porque como a escola é muito grande o EJAfica para 

segundo plano toda vez infelizmente o EJA fica pra segundo plano 

porque o primeiro plano é o fundamental de manhã e de tarde de 

primeiro a nono ano, o EJA fica para segundo plano, nos tentamos de 

alguma forma trazer de novo conversar com eles porque aqui como é 

uma comunidade que não é tão grande você encontra muito aluno na rua 

ai você dá aquele incentivo vamos que dá sim você consegue, mas é 

muito difícil. 

Professor P2 Uma das causas é a questão familiar; a própria escola se não tiver 

recursos didáticos, o professor também em sala de aula se não tiver 

motivado para poder passar essa motivação para o aluno e muitas vezes 

eles se sentem desmotivados né, eu acho que uma das causasé a 

motivação mesmo pra desistência. 

Professor P3 Cansaço, cansaço do trabalho, merenda escolar é uma e também é 

filhos não tem com quem deixar filhos essas coisas assim. 

Professor P4 Aí são várias. Falta de atrativo isso vai desde a merenda tem alguns 

trabalhadores aqui que vem direto do serviço para escola, ai chega aqui 

é só tem uma bolachinha com suco ou mingau de arroz. E também eu 

acredito que na escola o tempo, eles reclamam que tem que acorda cedo 

já chega cansado, aí o diretor queria que soltassem dez e quinze, aí 

depois voltou atrás ficou nove e quarenta e cinco, aí ficou melhor. 

Também os próprios maridos ficam com ciúmes das mulheres ai não 

deixam, outras tem filhos também que acabam atrapalhando, então são 

“n” fatores que acabam contribuindo, e já os jovens são as más 

companhias começam a se juntar com os amigos aí chegam aqui 

assistem a primeira aula depois vai vaza, ai você sabe que a 

aprendizagem ela é contínua, hoje você assiste um conteúdo aí passa 

dois, três dias para assistir outro ai você não consegue acompanhar as 

atividades. 

 

Questão 9 – Em sua opinião, quais são as principais dificuldades enfrentadas, pelos 

discentes da EJA, quanto à permanência na Escola? 

Professor P1 A dificuldade nossa é essa de o aluno em termo cansar da escola porque 

eles passam o dia trabalhando e você procurar um mecanismo esse 

mecanismo fica difícil porque tem que ter certo apoio não só do professor 

mais assim em geral do supervisor, orientador dos inspetores do pátio, 

porque o adulto não gosta de ser cobrado, porque a escola tem certa 

cobrança com o aluno à participação, assiduidade, ai quando você 

começa a cobrar ai ele fala ah não é assim não aguento professor vou 

parar ano que vem eu estudo ou no meio do ano já que é supletivo, eu 

tenho pra mim que é isso. 

Professor P2 Como eu falei, por exemplo, não ter assim um apoio tanto da escola 

como também do professor pra ta entendendo, no caso assim que o 

aluno quando o aluno falta muitas vezes o professor não se preocupa 

com ele e muitas vezes ai ele sente se desanimado, o professor também 

não procura a conversar, procurar soluções, às vezes algum problema 

pessoal. 
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Professor P3 Por falta de motivação é motivar tem que motivar bastante eles para eles 

permanecerem na escola e também você não pode ser muito dura e 

cobrar muito deles se não eles vazam da escola, tem que ser 

conversando dialogando com eles. Eu sempre dou uma opção para eles 

não saírem da escola para permanecer eu vou também vou de acordo 

com o aluno também porque senão eles vazam da escola mesmo. 

Professor P4 A dificuldade maior é eles arrumarem tempo, você passa uma atividade 

para casa, eles sempre vem com desculpa que não tem tempo para 

fazer, o tempo eles sabe que você que tem que arrumar ele não vai se 

arrumar sozinho, e se você não tem uma disciplina você não consegue 

fazer as atividades, e é o que eles não estão fazendo, e ai só o conteúdo 

passado aqui nesse período é muito pouco, se eles não tiverem o 

interesse de fazer em casa fica difícil, alguns ainda trazem pela metade 

pois o filho estava chorando ou o marido estava com fome, sempre 

arrumam uma desculpa. 
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