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RESUMO 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir da necessidade de investigar e 
conhecer um pouco mais sobre a Educação de Jovens e Adultos, tendo como 
objetivo geral investigar os motivos para a evasão e o retorno do aluno da EJA ao 
ambiente escolar. Os objetivos específicos foram identificar as causas da evasão, 
seus fatores externos e internos e os motivos do retorno ao ambiente escolar na 
EJA. A pesquisa foi realizada durante o segundo semestre de 2014, numa escola 
estadual localizada na zona leste de Porto Velho, sendo efetivada através de 
entrevistas com oito alunos do primeiro segmento da EJA. Para os estudos teóricos 
foram utilizados autores como: Arroyo (2006) Soares (2002), Santos (2003), Freire 
(1996; 2001), Proposta Curricular para o primeiro segmento da EJA (2001; 2002), 
Constituição Federal 1988, LDB 9.394\96.  Com esta pesquisa pode-se observar as 
diferenças de idade destes jovens e adultos e comprovar que a maioria dos alunos 
frequentes nesta modalidade, faz parte de um grupo de pessoas de baixa renda, que 
estão buscando, através da aprendizagem, melhorar suas condições de vida. 
Através desta pesquisa, conclui-se que entre as principais causas da evasão escolar 
dos alunos da EJA, estão: o sono e o cansaço físico por passar o dia todo, 
trabalhando em serviços braçais. Esses jovens resolvem retomar os estudos porque 
sabem que fora da escola fica mais difícil conquistar seus objetivos pessoais e 
profissionais, assim resolvem voltar em busca de seus ideais. 
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Evasão na EJA. Motivos do 
retorno a EJA. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino muito 

importante, que proporciona ao aluno a oportunidades de acesso e retorno a sala de 

aula, para pessoas que por um motivo ou outro nunca frequentaram a sala de aula 

ou abandonaram seus estudos na idade considerada “certa”, e por causa dessas 

adversidades enfrentadas, essas pessoas se sentem envergonhadas e 

incapacitadas diante da sociedade. Então, depois de algum tempo, decidem 

recuperar o tempo perdido e retornam a escola para continuar com os estudos na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), em busca de realização pessoal, 

uma qualidade de vida melhor e qualificação profissional. 

 

 [...] a educação de jovens e adultos representa uma promessa de efetivar 
um caminho de desenvolvimento de todas as pessoas, de todas as idades. 
Nela, adolescentes, jovens, adultos e idosos poderão atualizar 
conhecimentos, mostrar habilidades trocar experiências e ter acesso a 
novas regiões do trabalho e da cultura [...]. A EJA é uma promessa de 
qualificação de vida para todos, inclusive para idosos, que muito têm a 
ensinar para as novas gerações (SOARES, 2002, p.40). 

 

 A Educação de Jovens e Adultos é um direito que está garantido na 

constituição, e conforme o Parecer CNE/CEB nº 11/2000, é considerada uma 

modalidade de ensino, que deve uma dívida social não reparada para aquelas 

pessoas que não tiveram acesso há leitura e escrita como bens sociais. Essas 

pessoas são jovens e adultos que estão em busca de serem alfabetizadas e querem 

cada vez mais ocupar o seu espaço na sociedade, mesmo sabendo que essa 

modalidade de ensino sofre preconceitos e descasos do poder público. Quando 

essas pessoas aprendem a ler e escrever, para elas é como se estivessem se 

libertado da opressão e da vergonha por serem analfabetos e assim se sentem livres 

e mais confiantes para irem atrás de novas condições de vida, de serem 

reconhecido e valorizado, além de se sentirem novamente inseridos na sociedade.  

 Os jovens e adultos procuram programas de elevação de escolaridade, em 

sua maioria, buscando melhorar suas chances de inserção no mercado de trabalho, 

explicitamente expressa pelo certificado formal do grau de escolaridade alcançado. 

Para algumas instituições e para o mercado de trabalho, um determinado nível de 

escolaridade é condição para o exercício da atividade correspondente: sem a 

escolaridade requisitada, a pessoa nem se quer é submetida aos demais processos 
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seletivos. Em outras palavras, o grau de escolaridade funciona como pré-requisito, 

como um sistema de seleção, anterior a qualquer entrevista ou outro sistema de 

escolha (BRASIL, 2002, p.120). 

 Sendo assim os jovens e adultos procuram a EJA, porque é uma maneira 

mais rápida de conseguir recuperar o tempo em que ficou fora da escola, pois 

sabem que para conseguirem espaço conceituado no mercado de trabalho precisam 

se qualificar profissionalmente.  

 O interesse em investigar o tema proposto surgiu no período em que estava 

cursando a disciplina Fundamentos e Prática para a Educação de Jovens e Adultos, 

no curso de pedagogia, e também durante os estágios em uma escola da rede 

pública, por perceber uma evasão muito grande de alunos nas salas de aula, 

principalmente no primeiro segmento. 

A pesquisa buscou ampliação de conhecimentos sobre a Educação de 

Jovens e Adultos, tendo como objetivo geral investigar os motivos para a evasão e o 

retorno do aluno da EJA ao ambiente escolar. Os objetivos específicos foram: 

Identificar as causas da evasão, considerando seus fatores externos e internos e 

analisar os motivos do retorno dos jovens e adultos ao ambiente escolar da EJA. 

Em busca destes objetivos, foi realizada uma pesquisa qualitativa, a partir de 

levantamento bibliográfico e coleta de dados em campo; neste caso, uma escola 

pública de Porto Velho, na qual foram entrevistados oito alunos matriculados na EJA 

– primeiro segmento do ensino fundamental. 

 Este trabalho divide-se em duas partes, sendo que na primeira apresenta-se 

o referencial teórico , no qual se apresenta os motivos para evasão e retorno do 

aluno da EJA ao ambiente escolar, bem como a base teórica que buscou subsídios 

em vários autores, entre eles: Arroyo (2006), Soares (2002), Santos (2003), entre 

outros, além de um breve histórico da EJA no Brasil, que traz a memória de 

caminhos percorridos pela EJA, leis e parâmetros que normatizam e amparam essa 

modalidade de ensino, bem como sua organização na legislação atual. 

 A segunda parte apresenta uma discussão sobre os resultados dos 

dados  registrados por meio das observações e entrevistas, também considerando 

os referenciais teóricos. E por fim, são apresentadas as considerações finais sobre o 

estudo realizado. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para a elaboração desta monografia foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

que segundo Severino (2012), é aquela feita a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 

teses e sites na internet. A busca se concentrou na Educação de Jovens e Adultos 

no Brasil (EJA), na qual se apresenta um breve histórico da EJA, suas funções e 

leis, seguidas dos fatores motivacionais para o abandono e retorno ao ambiente 

escolar, e também para identificar as causas de evasão dos alunos do primeiro 

segmento da EJA. Para que o texto fosse referenciado, foi levado a efeito um 

levantamento bibliográfico a partir de autores que publicaram obras que tratam da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA): Freire (1996; 2001), Soares (2006), Arroyo 

(2006), Proposta Curricular para o primeiro segmento da EJA (2001), Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (2000), sendo estes 

colocados em destaque por sua maior importância para esta investigação.  

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

  

  A história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) iniciou-se no Brasil Colônia 

com a chegada dos Jesuítas, quando foi criada a companhia de Jesus com a 

finalidade de promover ações religiosas, com o intuito de catequizar os nativos e dar 

apoio espiritual para os colonos e para os indígenas que além da vida religiosa era 

ensinada a língua portuguesa. A história da educação escolar no Brasil sempre foi 

motivo de discussão, entretanto, foi bastante considerada no Brasil no momento em 

que surgiu a necessidade da formação de trabalhadores que pudessem atender às 

demandas de mão de obra à aristocracia portuguesa, logo após a chegada da 

família real ao país.  

 Em meados de 1824 é outorgada a primeira Constituição que trata o Ensino 

Primário na forma de Lei. “A instrução Primária é Gratuita a todos os cidadãos 

(Artigo 179)”. No entanto, apenas a Constituição de 1824 vai garantir, como direito, a 

“instrução primária e gratuita para todos os cidadãos”. 

Entretanto, foi a partir de 1930 que a EJA começou a se efetivar, numa época 

em que o Brasil passava por momentos de expansão econômica, em que o número 

de analfabetos aumentava significamente, e em sequência, veio o êxodo rural, em 
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que as pessoas migravam para as cidades em busca de emprego.   Porém ao longo 

da história, observa-se que a educação de jovens e adultos se caracterizou por um 

modelo de alfabetização compensatória e para qualificação de mão de obra. 

  De acordo com Haddad; Di Pierro (2000, p.110):  

 

Foi somente ao final da década de 1940 que a Educação de Jovens e 
Adultos veio a se firmar com um problema de política nacional, mas as 
condições para que isso viesse a ocorrer foram sendo instaladas já no 
período anterior. O Plano Nacional de Educação de responsabilidade da 
União, previsto pela Constituição de 1934, deveria incluir entre suas normas 
o ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatória. Esse ensino 
deveria ser extensivo aos adultos. Pela primeira vez a Educação de Jovens 
e Adultos era reconhecida e recebia um tratamento particular. 

 

 Na década de 1940 foram criadas e colocadas em prática campanhas 

federais de alfabetização para erradicar o analfabetismo no Brasil. Tais campanhas 

foram: 

• 1942 - Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP) que tinha como objetivo 

ampliar o ensino primário e incluir o supletivo. 

• 1947 - Serviço de Educação de Adultos (SEA) que tinha como principal a 

finalidade de orientar e coordenar os planos anuais do ensino supletivo para 

os adolescentes e adultos ainda analfabetos. 

• 1952 - Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), que tinha como 

principal objetivo promover o desenvolvimento das comunidades rurais 

brasileiras.  

• 1958 - Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNEA), 

realizando várias ações até 1963, sendo que esta campanha priorizava a 

educação de crianças e jovens, destinada a um público de diferentes faixas 

etárias que visava justamente combater o analfabetismo na população 

brasileira, mas a CNEA passou por crises financeiras diminuindo assim suas 

atividades. 

Na década de 1950 surgiu, neste cenário, Paulo Freire com sua proposta 

pedagógica inspirando muitos movimentos de alfabetização com seus pensamentos 

pedagógicos, que se destacaram por se direcionarem diretamente a Jovens e 

Adultos. Paulo Freire foi uma referência para a construção de um novo modelo 

pedagógico para a EJA, pois priorizava a participação do povo na vida pública e 

sempre deu ênfase na educação para a conscientização, usando sempre temas 
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geradores em seus trabalhos com os adultos, portanto em sua concepção a 

educação deveria partir da realidade do aluno. Segundo Ribeiro (1999, p.23), “Freire 

propunha uma ação educativa que não negasse sua cultura, mas que fosse 

transformando através do diálogo”. 

No ano de 1964 foram criadas as comissões de cultura popular e o Programa 

Nacional de Alfabetização. Ainda na década de 1960, surgiu a Cruzada ABC, a 

Cruzada de Ação Básica Cristã, que visava substituir os movimentos da educação e 

cultura popular. Entretanto, este movimento das cruzadas durou apenas alguns anos 

e foi então substituído pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). 

  O MOBRAL foi criado em 1967, embora só iniciasse efetivamente suas 

atividades em 1969. Durante a década de 1970, segundo Cunha (1999), houve a 

expansão do Mobral, tanto do ponto de vista territorial, quanto do ponto de vista de 

continuidade de estudos através da educação integrada; ou seja, a conclusão do 

antigo curso primário, para os recém-alfabetizados e para os alfabetizados 

funcionais que usavam precariamente a leitura e a escrita. Merece destaque o fato 

de que juntamente com grupos que trabalhavam no contexto educacional popular 

mantiveram a alfabetização de adultos na perspectiva de Freire. 

 O Mobral foi extinto no ano de 1985, surgindo à fundação Educar, que 

desempenhou um papel relevante na atuação do ministério da educação junto a 

prefeituras municipais e organizacionais da sociedade civil, com destaque nos 

movimentos sociais e populares. 

As críticas em relação às campanhas de alfabetização na época eram 

constantes, pois alegavam que era um ensino deficiente quanto a sua orientação 

pedagógica, além de passar por problemas administrativos e financeiros.  

No ano de 1971, a Lei de 5.692 regulamentou o Ensino Supletivo que veio com 

propostas de reposição de escolaridade, aprendizagem, aceleração escolar e 

qualificação voltada para a profissionalização que vem com intuito de contemplar os 

Jovens e Adultos (BRASIL, 1971).  

  No ano de 1985, surgiu a Fundação Educar, que desempenhou um papel 

relevante na atuação do ministério da educação junto a prefeituras municipais e 

organizacionais da sociedade civil, com destaque nos movimentos sociais e 

populares, sendo extinta no ano de 1989 e em sequencia, cria-se o Plano Nacional 

de Alfabetização e Cidadania (PNAC), lançado em 1990, quando previa a eliminação 

do analfabetismo num esforço conjunto do Estado e da sociedade civil. O PNAC foi 
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extinto no ano seguinte sem argumentos deixando o Brasil órfão de uma política 

nacional de educação de jovens e adultos. 

  A história da EJA foi marcada por várias campanhas de alfabetização que 

envolveu movimentos políticos que tinham como objetivo outro interesse além da 

situação em que a educação se encontrava na época as lutas e os trajetos históricos 

perduraram por muitos anos até se concretizarem algumas Leis que foram criadas 

para amparar a situação educacional no Brasil, a exemplo da Constituição Federal 

de 1988 estendeu o direito ao ensino fundamental aos cidadãos de todas as faixas 

etárias, o que nos estabelece o imperativo de ampliar as oportunidades 

educacionais para aqueles que já ultrapassaram a idade de escolarização regular.  

 Em dezembro de 1996 foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) Nº 9.394/96, tendo dois artigos que tratam da modalidade EJA, 

considerando que a educação é dever do estado e direito de todos, sendo que essa 

afirmação está assegurada em dois artigos: 

 

Art. 37 – A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade no ensino fundamental e médio na idade 
própria. 
§ 1° Os sistemas de ensino assegurarão gratuitament e aos jovens e 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 
alunado, seus interesses, condições de vida e trabalho, mediante cursos e 
exames.   
§ 2° o poder público viabilizará e estimulará o ace sso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre 
si. 
Art.38 – Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum de currículo, habilitando ao 
prosseguimento de estudos em caráter regular. 
§ 1° Os exames a que se refere este artigo realizar -se-ão 
I. No nível de conclusão do ensino fundamental, para maiores de 
quinze anos; 
II. No nível de conclusão do ensino médio, para maiores de dezoito 
anos. 
§ 2° Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelo s educandos por meios 
informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames (BRASIL, 1996).  

 

 Outro documento importante surgiu em 2000, definindo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, através do Parecer 

11/CNE/CEB/2000: 

 

Quanto ao ensino fundamental, contém a Base Nacional Comum e sua 
parte diversificada que deverão integrar-se em torno do paradigma 
curricular que visa estabelecer a relação entre a Educação Fundamental 
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com a vida cidadã, com as áreas do conhecimento, segundo o parecer CEB 
n 04\98 e Res. CEB n 02\98. Quanto ao Ensino Médio, a EJA deverá 
atender aos saberes das Áreas Curriculares de Linguagens e Códigos, de 
Ciências da Natureza e Matemática, das Ciências Humanas e suas 
respectivas tecnologias, segundo o Parecer CEB n 15\98 e Res. CEB n 
3\98. 

 
 
  As Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA – Parecer 11 do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e da Câmara de Educação Básica (CEB), aprovado 

em 2000 defendem as três Funções da EJA: 

• Reparadora:  é a função que devolve para as pessoas a restauração do direito ao 

ensino negado quando criança ou adulto; 

• Equalizadora:  é a função que propõe garantir mais igualdade para as pessoas; e 

permanência nas escolas; 

• Qualificadora:  É a função que corresponde às necessidades de atualização 

continuamente. 

 De acordo com Soares (2002, p.13),  

 

[...] a primeira função reparadora, é tida como o reconhecimento da 
igualdade humana de direitos e o acesso os direitos civis, pela restauração 
de um direito negado; a equalizadora proporciona igualdade de 
oportunidades de acesso e permanência na escola, já a qualificadora 
viabiliza a atualização permanente de conhecimentos e aprendizagens 
contínuas.  

  

Entretanto, percebe-se que apesar do percurso histórico da EJA, esta 

continua pouco assistida, mas em seu percurso histórico vem sempre em segundo 

plano perante o olhar das políticas públicas brasileiras, apesar das leis e 

documentos criados para amparar essa modalidade. 

 

1.2 EVASÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: PRINCIP AIS CAUSAS   

 

 Observa-se, a partir de estudos já realizados, que a evasão escolar na EJA 

ocorre por conta de dificuldades encontradas na correria do dia a dia dos alunos, 

principalmente porque o aluno precisa trabalhar e estudar e não consegue conciliar 

trabalho e estudos, então pela necessidade do emprego, acaba se evadindo do 

ambiente escolar.  

No momento em que o aluno faz a matrícula acreditando retornar aos 

estudos, uma sala se forma, professores são contratados e, ao verificar o número de 
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alunos evadidos no meio do bimestre, os responsáveis são levados unir salas devido 

à diminuição de alunos frequentes o que leva outros alunos a desistirem também por 

se perceberem sozinhos (OLIVEIRA, 2007). 

Uma das possíveis causas da evasão escolar a ser investigada é a 

dificuldade em conciliar atividades e preocupações, porém nem sempre essa pode 

ser a principal causa. Para Bueno (1993, p.13), “a palavra evasão pode estar 

significando uma postura ativa do aluno que decide desligar-se por sua própria 

responsabilidade”. 

  A palavra exclusão implica na admissão de uma responsabilidade da escola e 

de tudo que a cerca por não ter mecanismos de aproveitamento e direcionamento do 

adolescente que se apresenta para uma formação profissionalizante. De maneira 

geral, os estudos analisam o fracasso escolar, a partir de duas diferentes 

abordagens: a primeira, que busca explicações a partir dos fatores externos à 

escola, e a segunda, a partir de fatores internos. Entretanto o resultado do fracasso 

escolar é o produto da interação de três fatores: 

• Psicológicos:  referentes a fatores cognitivos e psicoemocionais dos alunos 

(BRASIL, 2006); 

• Socioculturais:  relativos ao contexto social do aluno e as características de sua 

família (OLIVEIRA, 2001); 

• Institucionais:  baseados na escola, tal como, métodos de ensino inapropriados, 

currículo e as políticas públicas para a educação (AQUINO, 1997).  

 Somado a esses três fatores, encontram-se também aqueles ligados à 

economia e à política, que contribuem para a continuidade ou não da vida escolar do 

aluno jovem ou adulto. 

 Dentre os fatores externos relacionados à questão da evasão escolar são 

apontados o trabalho, as desigualdades sociais, a criança e a família.  O aluno que 

vive em situação econômica precária e muitas das vezes, desassistido pela própria 

família, encontrará mais dificuldades em seguir uma trajetória escolar.  

 Outros pesquisadores apontam a própria escola como responsável pelo 

sucesso ou fracasso dos alunos das escolas públicas, tomando como base 

explicações que variam desde o seu caráter reprodutor até o papel e a prática 

pedagógica do professor. Segundo a visão de Arroyo (1997, p.23), a evasão escolar 

tem sido atribuída “[...] a desestruturação familiar”, assim, “[...] o professor e o aluno 

não têm responsabilidade para aprender, tornando-se um jogo de empurra”.  
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 Quanto ao fato de ser a escola das classes trabalhadoras que vem 

fracassando, para Bourdieu (1998), isso se dá em virtude de que a escola não tem 

levado em consideração o capital cultural de cada aluno. Dentre os fatores internos 

encontra-se a própria escola, o professor e a linguagem, sendo que os estudos 

apontam, principalmente, os aspectos sociais como causas da evasão escolar. 

A evasão escolar de alguns jovens e adultos também se dá por conta de 

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

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

se sente constrangido e desmotivado, muitas vezes evadindo do ambiente escolar 

por conta desse sentimento de incapacidade.  

 

1.3 MOTIVAÇÕES PARA O RETORNO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS  E ADULTOS  

   

  As pessoas que procuram retomar os estudos na modalidade de EJA, 

geralmente são tem pressa em recuperar o tempo em que ficaram fora da escola, 

que por questões pessoais sociais e econômicas sentiram-se obrigados a 

abandonar os estudos.  

Para Vernon (1973, p.53), “a motivação é encarada como uma espécie de 

força interna que emerge, regula e sustenta todas as nossas ações mais 

importantes.” Uma pessoa é motivada, em qualquer momento, por uma variedade de 

fatores internos e externos. A força de cada motivo e padrão de motivos influi na 

maneira como vemos o mundo, nas coisas em que pensamos e nas ações em que 

nos empenhamos. 

Um fator que motiva esse aluno a retornar é a vontade de aprender a ler e a 

escrever. Neste sentido, a influência do ambiente escolar e da equipe pedagógica 

que nele se encontra é de grande importância no processo de ensino do aluno, pois 

quando há essa interação, o aluno se sente mais motivado a permanecer na escola.  

 Conforme Souza; Cunha (2011, p.3), o aluno da EJA volta à escola em busca 

de uma diversidade de sentidos: 

 

[...] é como se fosse uma dívida que ainda não foi paga e que ele sente a 
necessidade de quita-la, é uma cobrança pessoal que ele tem com ele 
mesmo que é dar continuidade aos estudos, poder sentir a sensação de 
capacidade e recuperar a dignidade que ficou lá atrás, conseguir 
qualificação para conquistar um trabalho melhor e um simples certificado 
que prove o seu grau de instrução.  
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 Um dos principais motivos que levam as pessoas de volta à escola é a 

percepção de que pode conseguir reconhecimento, porque assim terá de volta a 

vida social, e perspectivas de uma situação financeira melhor, diferente daquela em 

que se encontra, e assim dar condições de vida melhor para a sua família.  

Segundo Santos (2003, p.111): 

 

Estudar deixa de ser unicamente o meio através do qual se torna possível 
adquirir coisas, é você poder se sentir, se posicionar diante da vida e das 
pessoas. Outro motivo que levam as pessoas a retomar com os estudos, 
são os avanços tecnológicos, pois muita gente ainda não tem o domínio 
para o uso de produtos digitais como celulares, computadores e caixas 
eletrônicos, pois, em pleno século 21 esta informatizado se tornou uma 
questão de necessidade e acessibilidade para a sociedade que aí temos.    

                                                                                                                                                              

A escola precisa oferecer várias possibilidades para essas pessoas jovens e 

adultas, principalmente por elas terem tido a coragem de enfrentar todas as 

dificuldades que a vida lhe impôs, tendo a iniciativa de voltar às instituições de 

ensino, o que já significa uma grande conquista em sua vida. Quando o jovem ou 

adulto volta à escola, surgem novas possibilidades de inserção social, e até no 

simples ato de interação com as pessoas, esse aluno se sente mais motivado e 

acolhido socialmente e culturalmente. 

 Nessa perspectiva, a EJA foi abrigada na Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), pois em virtude da 

reestruturação do MEC, através do Decreto 7.480/2011, os programas de educação 

inclusiva foram incorporados a esta Secretaria, que também passou por 

reestruturações, conforme Brasil (2012), com o objetivo de contribuir para: 

 

[...] o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, voltado a 
valorização das diferenças e da diversidade, a promoção da educação 
inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade sócio-ambiental 
visando a efetivação de políticas públicas transversais e interssetoriais. 

 

Assim, as políticas relacionadas à EJA, foram orientadas ao atendimento das 

diversidades e processos de inclusão, ainda defendendo os processos de 

aprendizagem a partir da Educação Continuada. 
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2 DISCUTINDO A PESQUISA DE CAMPO  

 

A metodologia utilizada nesta investigação fundamentou-se na pesquisa 

qualitativa, sendo que a coleta de dados foi feita por meio de pesquisa bibliográfica, 

que conforme Severino (2012, p.122): 

  

[...] é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de 
pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 
teses. [...] Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O 
pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos 
analíticos constantes dos textos. 

  

Considerando as diversas contribuições do material bibliográfico, mas 

também na intenção de perceber as motivações para a evasão e retorno a EJA in 

loco, foi realizada uma pesquisa de campo, a partir de entrevistas com oito alunos - 

jovens e adultos - da 1ª a 4ª série da EJA.  

 A partir do que sugere Severino (2012, p.125), “a entrevista é uma técnica de 

coleta de informações sobre um determinado assunto, diretamente solicitadas aos 

sujeitos pesquisados.” Trata-se, portanto, de uma interação entre pesquisador e 

pesquisado. Muito utilizada nas pesquisas da área das Ciências Humanas, a partir 

da qual o pesquisador busca perceber o que os sujeitos pensam, sabem, 

representam, fazem e argumentam.  

Os jovens e adultos que se disponibilizaram em participar da entrevista, de 

forma voluntária, responderam a sete perguntas, abordando as causas da evasão na 

EJA e quais os motivos de terem retornado à escola.  

Para a realização desta pesquisa, os dados foram coletados no segundo 

semestre de 2014, sendo que após a coleta dos dados, seguiu-se a interpretação 

dos resultados. Para uma melhor visualização dos dados coletados, foram usados 

quadros para a tabulação das respostas das entrevistas, comparando as 

informações, em busca de encontrar semelhanças e divergências nas respostas, 

lembrando ainda que as respostas foram transcritas com fidedignidade, sendo 

preservadas as identidades dos entrevistados. 

Foi realizada uma análise temática, que conforme Severino (2012, p.57), 

“procura ouvir o autor, apreende, sem intervir nele, o conteúdo de sua mensagem. 

Praticamente, trata-se de fazer ao texto uma série de perguntas cujas respostas 
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fornecem o conteúdo da mensagem”, na tentativa de interpretar os dados, sempre a 

luz do referencial teórico. 

No caso deste estudo, a análise temática considerou as respostas das 

entrevistas, dadas a partir das perguntas que foram elaboradas considerando os 

objetivos da pesquisa.  

 

Quadro 1 
Acesso a EJA 

 
Questão 1 - Quando foi a primeira vez que você estudou na EJA? Comente.  

 
 
 

1ª série 

1A - Foi em 2010, é muito bom porque eu aprendi ler um pouco, 
desenvolvi a leitura mais, escrever eu não tenho dificuldade e daí aqui 
ajuda muito, eles são muito capacitado, qualquer dúvida que a gente 
tem de juntar palavras pra formar, eles ajudam bastante porque eu não 
sabia escrever nada sozinho, criar nada. Agora já sei um pouco, não sei 
tudo, mas sei que eu sei já.  
1B - É a primeira vez que eu estudo na EJA, meu marido reiniciou os 
estudos de novo aí eu repeti a primeira série de novo juntamente com 
ele só para acompanhar ele e pra dar uma força. 

 
2ª série 

2A - Eu comecei a estudar na EJA esse ano agora 2014. Comecei lá na 
primeira porque eu quero progredir mais e fazer uma faculdade lá na 
frente né, por isso que eu voltei a estudar de novo. 
2B - É a primeira vez que estudo na EJA. Na EJA é bom porque a gente 
pode terminar o estudo mais rápido e recuperar o tempo que ficou 
parado. 

 
3ª série 

 

3A - A primeira vez que estudei na EJA foi três anos atrás, na primeira 
série, aí desisti e vim pra Porto Velho, e comecei a estudar esse ano na 
2ª série. 
3B - A primeira vez foi ano passado, eu nunca desisti. 

4ª série  4A - Eu comecei a estudar na EJA em dois mil e treze.  
4B - Essa é a primeira vez que eu faço a EJA, já tá com um ano. 

Fonte:  Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 

 

 Na questão um percebem-se semelhanças nas respostas de todos os alunos 

quanto ao fato de terem começado a estudar na EJA há pouco tempo.  

 
Penso que a reconfiguração da EJA não pode começar por perguntar-nos 
pelo seu lugar no sistema de educação e menos pelo seu lugar nas 
modalidades de ensino. [...] O ponto de partida deverá ser perguntar-nos 
quem são esses jovens e adultos (ARROYO, 2006, p.22). 

 

  Quando a pessoa adulta resolve retomar seus estudos, é porque sabe muito 

bem o que quer, mesmo que já tenha tido experiências escolares no passado, 

portanto voltar à sala de aula é mais que uma necessidade, é como se fosse uma 
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cobrança pessoal para si mesma, e sendo assim, vem em busca de aprender e 

concluir seus estudos, já trazendo experiências e um universo riquíssimo de 

aprendizagens que precisa ser considerado na escola. 

 

Quadro 2 
Sobre período de Evasão Escolar  

Fonte:  Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 
                                                                                                                                                                                          

          Ao analisar a questão dois, nota-se que a maioria dos alunos tem histórico de 

evasão - por vários motivos - mas que depois voltaram, seja por sentirem a 

necessidade de se inserir no mercado de trabalho ou para adquirir um pouco mais 

de conhecimento, tão necessário nos dias atuais.  

                                                                                 

Interrupção forçada seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas 
desiguais oportunidades de permanência ou outras condições adversas, 
deve ser saudada como uma reparação corretiva, ainda que tardia, de 
estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo 
do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura de novos 
canais de participação (SOARES, 2002, p.38). 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 O adulto que por um motivo ou outro teve seus estudos interrompidos, muitas 

das vezes não foi porque quis e sim porque encontrou dificuldades para conciliar os 

estudos com outras necessidades presentes em sua vida pessoal, a exemplo do 

trabalho para sustentar a família ou mesmo por precisarem cuidar dos filhos ainda 

pequenos. Sempre há uma motivação para interromper os estudos.    

 

Questão 2  - Você já desistiu de estudar em algum momento de sua vida escolar? 
 

1ª série 
1A - Foi em dois mil e onze e dois mil e alguma coisa, foram duas 
desistências. 
1B - Eu nunca desisti depois que vim estudar na EJA. Já desisti outras 
vezes, mas não na EJA. 

2ª série  2A - Eu nunca desisti. 
2B - Essa é a primeira vez que estudo na EJA, eu nunca desisti. 

 
 

3ª série 
 

3A - Eu só estudei até o meio do ano e saí e passei mais de 3 anos 
sem estudar e voltei de novo, mas estudei o ano todinho, ai vim pra 
Porto Velho e comecei a estudar aqui já na 2 série. 
Eu desistir a primeira e a segunda vez e comecei agora tudo de novo. 
3B - Eu nunca desisti. 

 
4ª série 

 

4A - Eu desisti em dois mil e onze porque eu engravidei, eu fiquei um 
ano sem estudar. Eu desisti porque eu não tinha quem ficasse com as 
minhas filhas à noite. 
4B - Eu nunca desisti, porque é a primeira vez que estudo na EJA. 
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Quadro 3 
Causas para Evasão na EJA 

 
Questão 3  – Se você  já t iver desistido de estudar na EJA , comente . 
 

1ª série  

1A - Na primeira vez que eu desisti foi por causa do trabalho né, não 
dava certo por causa do trabalho e a outra vez era por causa já da 
dificuldade da cadeira que eu não sabia se locomover, só aí era mais 
difícil, aí depois que eu aprendi a me locomover sozinho ficou melhor. 
1B - Eu nunca desisti, depois que comecei a estudar na EJA. 

2ª série  2A - Eu nunca desisti, porque essa é a primeira vez que estudo na EJA. 
2B - Eu nunca desisti. 

 
3ª série 
  

3A - O motivo é que a gente tem que trabalhar, né! Meu pai se separou 
logo, eu tava com treze anos aí não teve como eu estudar. 
3B - Eu nunca desisti até então. 

 
4ª série 
 

4A - A primeira vez, eu desisti porque engravidei, e a segunda vez foi 
porque eu não tinha quem ficasse com as minhas filhas à noite. 
4B - Eu comecei a estudar agora na EJA, e nunca desisti. 

Fonte:  Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 

 

 Na questão quatro, quando perguntado sobre os motivos de suas 

desistências na EJA, cinco dos alunos afirmam que é a primeira vez que estudam na 

EJA, e dos outros três entrevistados, dois dizem que o motivo de suas desistências 

foi o trabalho. Fonseca (apud JESUS; MACHADO, 2011, p.2) afirma que: 

 

[...] os motivos para o abandono escolar podem ser ilustrados quando o 
jovem e adulto deixam a escola para trabalhar; quando as condições de 
acesso e segurança são precárias; os horários são incompatíveis com as 
responsabilidades que se viram obrigados a assumir; evadem por motivo de 
vaga, de falta de professor, da falta de material didático; e também 
abandonam a escola por considerarem que a formação que recebem não se 
dá de forma significativa para eles. 

 

  A maioria dos alunos que estudam na modalidade EJA desiste de ir à escola 

por não conseguir conciliar trabalho e estudo, porque na maioria das vezes saem 

tarde de seus trabalhos e não conseguem acompanhar as atividades aplicadas em 

sala de aula. Muitas das vezes também vão à escola sem se alimentar e por conta 

do cansaço de um dia de trabalho, vão se cansando e aos poucos, começam a faltar 

muito e acabam desistindo de vez.  

 

Homens e mulheres, trabalhadores (as), empregado (as) e desempregado 
em busca do primeiro emprego, filhos, pais e mães; moradores urbanos de 
periferia [...] Privados do acesso á cultura letrada e aos bens culturais e 
sociais, comprometendo uma participação ativa no mundo do trabalho, da 
política e da cultura (BRASIL, 2000). 
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Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) são, na maioria das 

vezes, pessoas trabalhadoras e desfavorecidas no mercado de trabalho e que 

muitas das vezes são os responsáveis pelo sustento de suas famílias. Assim tem 

como seu principal objetivo à volta aos estudos para adquirir independência 

financeira e para dar uma condição de vida melhor para suas famílias. 

 

Quadro 4 
Situações desagradáveis no ambiente escolar 

 
Questão 4 - O que te desagrada na escola? 
 
 
1ª série  

1A - O que me desagrada até então não tem o que falar do que me 
desagrada, os professores são tudo muito legal. 
1B - É de ver a sala ali desorganizada, não pela turma né, mas por falta 
do governo organizar a situação das condições em que a educação se 
encontra, apesar de vim a verba e muitas das vezes eles não investir  
na escola né, tá uma situação precária e isso me deixa chateada. 

 
 
2ª série  

2A - Na escola, nada até agora nada. 
2B - Tem dia que eu chego cansada, entendeu, aí tem dia assim que eu 
tô meio disposta de vir pra escola, mas é porque eu fico cansada 
mesmo, só isso. 

 
3ª série 
  

3A - Não me incomoda nada não. 
3B - O que me desagrada é umas coisas que eu não consigo entender, 
que as vezes dá vontade de desistir, umas matérias que é difícil e 
desagrada. 

 
 
 
 
 
4ª série 
 

4A - O que me desmotiva na escola, acho que é muitos alunos que vem 
para a escola só para bagunçar e às vezes alguns alunos usa drogas e 
isso deixa a gente desmotivado e também eu acho que a falta de 
educação de alunos e dos meus colegas na sala de aula. Eles 
conversam, eles falam alto e o celular toca com aquelas músicas, então 
assim eu acho isso uma falta de respeito, porque os professores avisam 
e a pessoa não obedece entendeu, então tudo isso chama a atenção, 
você tá escrevendo e o celular toca na sala de aula, aí tira a sua 
atenção eu acho que também é falta de educação, mas os professores 
também estão fazendo a parte deles de avisar.          
E aí os alunos que tem que aprender a obedecer a regras mais 
infelizmente não é assim que acontece. 
4B - O que me desagrada é o cansaço, é que às vezes eu fico cansada 
mesmo, só isso. 

Fonte:  Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 

 

 Ao analisar a questão quatro, percebem-se semelhanças nas respostas de 

três alunos, pois segundo eles tudo está bom, não tem nada que os desagrada até 

então. Outras duas alunas contam que o que lhes desagradam é a questão do 

cansaço que sentem quando estão na sala de aula. A aluna de número 1B fala da 
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sua indignação quanto ao descaso dos governantes perante a escola, e em ver as 

condições precárias em que a escola se encontra, diz que isso lhe deixa triste. 

 Já a aluna 4A fala da falta de interesse e do desrespeito por parte de alguns 

alunos que vem para escola só para fazer bagunça e que acabam atrapalhando a 

aula, principalmente quando ficam atendendo o celular durante as aulas. 

A falta de zelo do sistema público com a educação, especialmente com a EJA 

desperta indignação, pois enquanto os governantes se preocupam muito em 

quantidades, a qualidade de ensino se torna cada vez mais precária, principalmente 

nos cursos noturnos, deixando a desejar e desagradando os alunos, que vem direto 

do trabalho para a escola, muitas das vezes bastante cansados, e ainda, quando 

chegam à escola se deparam com inúmeros fatores desagradáveis, começando pela 

precariedade em que se encontram as salas de aula, sem condições de 

funcionamento, com falta de cadeiras, ar condicionados quebrados, quando tem, 

professores cansados por terem trabalhado o dia todo em outras escolas. 

Segundo Bandeira (2005, p. 122), os professores que trabalham na EJA, em 

sua quase totalidade, não estão preparados para o campo específicos de sua 

atuação. Em geral são professores leigos ou pertencentes ao próprio corpo docente 

do ensino regular. Percebe-se que a realidade é bem assim mesmo, porque a 

maioria dos professores que atuam na EJA trabalha no ensino regular durante o dia 

e que por achar que dar aula para a EJA é fácil, não se preocupa muito em elaborar 

as atividades, indo para a sala de aula, muitas das vezes, sem nenhum 

planejamento de acordo com o contexto.  

Ainda sobre isto, Rummert (2002, p.117) lembra a necessidades de formação 

adequada para atuar na EJA:  

 

O professor que está inserido no cotidiano da EJA necessita de formação 
adequada para atuar nessa modalidade de ensino, uma vez que atende a 
pessoas que foram negados de seus direitos fundamentais. São homens e 
mulheres que trazem como marca à exclusão, a opressão, o subemprego, a 
pobreza e o preconceito.  

 

 É importante que o professor tenha formação específica para trabalhar com 

alunos jovens e adultos, pois esses jovens trazem consigo uma bagagem de 

experiências ricas, que precisam ser conhecidas, compartilhadas e tomadas como 

ponto inicial para outras aprendizagens, que possibilitem a construção e ampliação 

de conhecimentos.   



    26 
 

Quadro 5 
Motivos para retornar a EJA 

 
 Questão 5 - O que te motivou a retornar aos estudos na EJA? 
 
1ª série  

1A - O que fez eu voltar é que o meu pai falou uma vez pra mim que o 
cara que não tem estudo ele não é ninguém porque eu hoje era pra ter 
um emprego bom e não tenho por causa que eu não tenho estudo, 
porque vagas de emprego tem toda hora.  
1B - É porque eu tenho um objetivo né, eu quero ter uma profissão 
porque toda vez que eu vou assinar um papel eu assino como dona do 
lar né, não é vergonhoso isso mais eu quero ter uma profissão, quero 
ter um conhecimento, as coisas tão avançado né, a tecnologia tá aí e eu 
preciso ter conhecimento. 

 
2ª série  

2A - Pra mim aprender mais, porque é ruim né tem coisas que a gente 
não sabe né e pra fazer uma faculdade e ter uma profissão melhor. 
2B - Eu quero fazer curso né e precisa do estudo né e se eu não tiver 
estudo como é que eu faço curso. 

 
 
3ª série 
 

3A - O motivo é que eu sempre tive vontade de ter terminado né não 
conseguir atrás e deu vontade de estudar de novo pra mim concluir os 
meus estudos que a gente precisa, ter um emprego melhor né. 
3B - Não desistir de estudar né pra ser alguma coisa na vida, o sonho 
de ser alguma coisa na vida, estudar e é isso mesmo. 

 
 
 
 
 
 
4ª série 
 

4A - E eu sempre falava pra minha irmã que eu não tive o meu pai e 
nem a minha mãe pra me incentivar, e nem ninguém e eu coloquei na 
minha cabeça que eu vou estudar e eu tenho muita fé em Deus que eu 
vou vencer e aos poucos eu tô vencendo, eu sempre falava pra minha 
irmã sabe o que me incentiva é encontrar aquelas pessoas mais velhas 
do que eu de 50, 60 anos estudando e eu sou tão jovem tenho tudo pela 
frente e estou fora da escola Então seria isso o motivo para retorna os 
meus estudos. 
4B - A minha ex patroa que é professora de matemática da UNIR me 
incentivou muito pra mim vim terminar o meu estudo aí eu vim, me 
ensinava algumas continhas de matemática, aí ela viajou pra São Paulo 
né foi fazer doutorado aí ela disse  que quando  voltar ela que  ver eu no 
estudo aí eu me empolguei aí vem meu filho, vem meu sobrinho estudar 
,aí eu me empolguei também aí eu comecei a vim de noite com ele, 
trazendo ele aí pra mim vim e só ficar sentada sem fazer nada só  
esperando o meu filho né, resolvi estudar também. 

                             Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 

 Nesta questão percebe-se que os alunos demonstram uma força de vontade 

muito grande em aprender e continuar os estudos, e que para eles, a escola é o 

único caminho para conseguir um emprego melhor, fazer uma faculdade, cursos, e 

adquirir mais conhecimento. Já a aluna 4A fala que o que lhe deixa motivada é 

encontrar pessoas bem mais velhas que ela de 50, 60 anos, estudando e ela ver que 

ainda é tão jovem e tem um futuro todo pela frente. 
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A reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção 
forçada seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais 
oportunidades de permanência ou outras condições adversas, deve ser 
saudada como uma reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas 
arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do 
trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais 
de participação (SOARES, 2002, p. 38). 

 

 A realidade que podemos ver é que os jovens e adultos que retornam aos 

bancos escolares, principalmente no período noturno é, sem dúvida, motivado pela 

questão da empregabilidade e por não conseguir conciliar o horário do trabalho e 

escola, procuram a EJA, com o objetivo de terminar os estudos o mais rápido 

possível.  

 Também buscam qualificação em busca de conquistar um emprego ou uma 

função melhor do que a que já exercem. Sendo assim, esses alunos precisam 

receber uma atenção maior por parte das autoridades educacionais, oferecendo um 

ambiente escolar mais confortável, melhor preparação para o mercado de trabalho, 

formação específica para os professores que atuam diretamente com o público de 

jovens e adultos, enfim oferecer ensino de qualidade, com certeza isso deixará o 

aluno mais motivado para continuar estudando. 

 

Portanto, é responsabilidade do campo educacional e de seus profissionais 
apontar soluções em nível macro, no sentido mais amplo das formulações 
de políticas e ações, como também apresentar saídas do ponto de vista das 
práticas de ensino, envolvendo o planejamento das ações dos professores 
quanto à didática, ao currículo, e quanto às relações no interior da escola 
[...] enfim é preciso cuidar da relação gente/gente, humano/humano 
(FERNANDES, 2005, p. 8-9). 

 

 A escola precisa criar projetos educacionais para que esses jovens e adultos 

saiam de lá preparados para fazerem um vestibular, e fazer com que esses jovens e 

adultos tenham interesse em participar das atividades da escola.  

Muitos dos jovens e adultos que buscam a EJA almejam um emprego melhor 

e com melhores salários, e sabem que para isso precisam estudar e se preparar um 

pouco mais para poder entender melhor o mundo e sua participação nele, pois 

sentem a necessidade de preencher um espaço vazio que ficou para trás há alguns 

anos, e por sentirem o peso das cobranças da sociedade resolvem voltar à escola, 

na perspectiva de terem uma vida mais digna social, cultural e economicamente, de 

se sentirem incluídos.  
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Quadro 6 
Motivações presentes no Ambiente Escolar 

 
Questão 6 - O que te deixa motivado (a) no ambiente escolar? 
 
 
 
 
1ª série  

1A - A gente vai ver que a pessoa que tem um estudo consegui viver 
bem financeiramente, não tá passando perrengue que nem é a coisa 
mais difícil do mundo é você passar numa casa e ver uma criança 
chorando sem ter uma comida uma coisa e outra já olha pra pessoa e 
você já ver que aquela pessoa não tem escolaridade, e daí a gente vai 
vendo que as outras pessoas conseguem então por isso eu me vejo que 
eu posso conseguir também. 
1B - É a aprendizagem né, os conteúdos, e a gente aprender é muito 
importante. 

 
2ª série  

2A - Pra aprender mesmo, estudar mesmo. 
2B - há é que eu quero aprender né, mais entendeu. 

 
 
3ª série 
  

3A - Eu gosto de vim mesmo porque é pra aprender, cada vez que a 
gente vem a gente aprende uma coisa diferente e isso é muito bom. 
3B - O que me agrada mais é o divertimento entendeu, fica mais bem 
tranquilo pra mim, fica mais uma coisa mais importante eu acho pra 
mim, bem melhor eu acho. 

 
 
 
 
 
4ª série 
 

4A - Eu acho que os professores são muitos legais, eles ajudam 
bastante a gente, até agora eu não peguei professor ruim, só 
professores bons e atenciosos e isso é muito importante, porque as 
vezes a gente  chega na escola desanimado por alguma coisa que 
aconteceu no trabalho ou em casa e aí tem alguns professores na 
minha sala que  chega e conversa com a gente, deixa a gente mais 
animado, acho que dependendo de como o professor vai receber a 
gente, se bem ou mal, com certeza isso faz diferença na vida da gente. 
4B - O que me deixa motivada é o fato de aprender mesmo, de adquirir 
conhecimento. 

Fonte:  Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 
 

 Quanto às respostas da pergunta que fala do que lhes deixa motivado no 

ambiente escolar, todos afirmam que o principal motivo é porque querem aprender 

mais, e em seguida, para arrumar um emprego ou fazer amizades. A maioria relatou 

que tem alguns professores que chegam à sala de aula e tiram um tempinho para 

conversar com eles, e através dessas conversas, afirmaram que se sentem mais 

motivados, pois são reflexões e palavras de incentivo que ajudam bastante. 

 

Essas diferentes dimensões da condição juvenil são influenciadas pelo 
espaço onde são construídas, que passa a ter sentidos próprios, 
transformando-se em lugar, o espaço do fluir da vida, do vivido, sendo o 
suporte e a mediação das relações sociais, investido de sentidos próprios, 
além de ser a ancoragem da memória, tanto individual quanto coletiva. Os 
jovens tendem a transformar os espaços físicos em espaços sociais, pela 
produção de estruturas particulares de significados (DAYRELL, 2007, 
p.112). 
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  As escolas precisam proporcionar, a seus alunos, espaços de aprendizagem 

mais agradáveis e atrativos, começando pela sala de aula, pois para a maioria dos 

alunos é um espaço para construção de conhecimentos e de interação com colegas 

e professores. Quando o aluno jovem e adulto é acolhido pelas pessoas que 

trabalham na escola, se sentem mais motivados e felizes, levando o processo de 

ensinar e aprender a ser mais interessante.  

 

Quadro 7 
Sugestões para diminuir a Evasão na EJA 

 
Questão 7 - Que sugestões você aponta para diminuir a evasão na EJA? 
 
 
 
1ª série  

1A - Segurança armada que intimida né porque de repente você está na 
sala de aula dessa daí e acontece alguma coisa com um aluno né, eu 
acho que a segurança iria ajudar bastante. 
1B - Ter mais segurança é preciso porque tem muitas pessoas que 
querem estudar, já tem outras que vem pra fazer bagunça e a gente vê 
tanta coisa acontecendo hoje nas escolas, é aluno batendo nos colegas 
e muitas das vezes até mata professor, e no meu ponto de vista isso 
acontece por falta de segurança. 

 
 
 
2ª série  

2A - Eu não sei, eu acho que é falta de interesse mesmo. 
2B - Vai muito da professora né porque tem professora que é 
desagradável né, eu acho que é isso e agora tem professor que 
incentiva muito inclusive eu voltei ha estudar agora, foi por causa da 
minha professora que ficava pedindo pra eu voltar, se não eu não tinha 
voltado não, o professor colabora e muito, muito muito mesmo. 

 
 
 
3ª série 
  

3A - Pra segurar tudo é não tem melhor do que um conselho né da 
professora, conversar, que tem muitos que tenta desistir parar de vir 
não tem nada melhor do que uma conversa né, conselho.  
3B - Eu acho que ter mais um pouco de interesse de força de vontade 
né pra aprender eu acho que é mais importante né do que desistir 
porque hoje a pessoa que não tem saber que você é muito ruim sem 
saber ler e escrever né então eu acredito que é muito importante a 
pessoa ter mais aquele entendimento ter mais conhecimento com as 
coisas, o conselho que eu dou é que não desista né estude sempre que 
tenha sempre interesse né. 

 
 
 
 
4ª série 
 

4A - Eu acho que muitos alunos desistiram porque não tem o incentivo 
dos professores e as vezes se sente rejeitado na sala de aula, como já 
aconteceu comigo, a maioria são jovens que desiste, eu acho que é 
mais por causa de influências ruins, como drogas essas coisas assim 
que eles usam né e por  influências de maus amigos, então acho que 
tinha que ter bastante palestras no período noturno para incentivar os 
alunos, mas a direção da escola dá mais atenção para os alunos do dia 
e esquece que a noite também tem alunos na escola. 
4B - Eu acho que o professor ajuda muito, eu pelo menos tinha 
professora que eu trabalhava na casa dela, e ela me incentivava e me 
ajuda muito. 

Fonte:  Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 
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 Ao analisar a questão sete percebe-se que há diferenças nas opiniões dos 

alunos, pois dois alunos falam que para evitar a evasão na EJA, as escolas 

precisam de mais segurança para a proteção das pessoas, tanto nas redondezas 

como dentro das escolas, porque os alunos se sentem inseguros do caminho da 

escola até as suas casas, já outras duas alunas acham que para evitar a evasão nas 

escolas durante o período noturno é preciso mais interesse por parte dos alunos. 

Outros três alunos dizem que alguns professores contribuem para que a evasão na 

EJA aconteça, pois alguns professores que tem uma boa metodologia e um bom 

relacionamento com os alunos os deixam mais motivados para aprender. 

   Em busca de superar a evasão escolar na EJA não se pode negligenciar, 

nesse percurso, a real importância do papel da escola nos processos de 

desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes, embora seja necessário lembrar 

que são muitas as variáveis,  

  

[...] indo desde as condições econômicas (desigualdades sociais, 
concentração de rendas, etc), culturais dos alunos e seu (des) compasso 
com a lógica de organização, cultura e gestão da escola (perspectiva 
institucional) até as dinâmicas e práticas pedagógicas utilizadas, em que se 
estruturam os processos ensino-aprendizagem propriamente ditos, cujo 
balizamento encontra forte expressão na relação professor e aluno 
(BRASIL, 2005, p.2). 

 

 A evasão de jovens e adultos (EJA) tem que ser vista com mais seriedade por 

parte dos órgãos públicos educacionais, através de projetos que sejam voltados 

especialmente para a EJA que é um público esquecido, e ao menos amenizarem as 

situações de tantas desistências, principalmente dos cursos que funcionam no 

período noturno.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que vem 

proporcionar para as pessoas uma nova chance para que consigam recuperar o 

tempo de estudo em que ficaram fora da escola, sejam quais tenham sido os 

motivos. Na EJA esses alunos encontram uma nova perspectiva de vida, uma 

solução para muitos de seus problemas pessoais e sociais, sendo que estão à 

procura de qualificação para conseguir um espaço no mercado de trabalho, que a 

cada dia fica mais exigente e seletivo. 

Os jovens e adultos também sentem a necessidade de aprender um pouco 

mais para saber se colocar no meio social, para ter mais facilidade de se comunicar 

com as pessoas através da leitura e da escrita, além de proporcionar - à sua família 

- melhores condições de vida em relação a que eles tiveram durante a infância.  

 As pessoas que desistiram dos estudos retornam na EJA porque sabem que 

a volta à escola é muito importante para a obtenção de conquistas nas suas vidas, 

pois começam a perceber novos horizontes, passam a ter um olhar diferente sobre 

as coisas que estão a sua volta, e assim já não se sente mais uma pessoa inferior 

diante dos outros, pelo constrangimento que seria não saber ler ou escrever. 

Aprendendo podem recuperar a sua autoestima e confiança, para investir na 

conquista de seus objetivos.  

 Considerando a pesquisa de campo a partir das entrevistas que foram 

realizadas em uma escola estadual do município de Porto Velho-RO, percebe-se 

que as causas da evasão na EJA vão além de uma simples desistência, pois são 

vários os fatores que contribuem para esses alunos abandonarem os estudos, sendo 

os fatores externos, que apontam a necessidade de trabalhar pelas péssimas 

condições econômicas das famílias, falta de moradias adequadas, a desnutrição, 

desvantagens sociais e culturais; assim como os fatores internos, ações  

pedagógicas inadequadas, dificuldades no relacionamento entre professor e alunos, 

a precariedade das escolas. 

 Diante disto, observa-se que não há uma causa específica para a evasão 

escolar, pois elas são diversificadas e vão desde situações socioeconômicas, 

culturais, metodologia do professor, e até mudança de um lugar para outro; ou seja, 

questões geográficas. 
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 Os motivos que levam os alunos de volta à escola também são diversos, e 

entre os motivos mais presentes estão: aprender mais, conquistar um emprego, se 

tornar independente financeiramente e ter um diploma. 

  Concluindo-se, a EJA só alcançara resultados significativos quando houver 

valorização da educação e políticas públicas que atendam as necessidades dessa 

modalidade de ensino dentro do contexto em que vivem. Para que isso ocorra, os 

projetos precisam atender desde cursos para formação de professores voltados para 

a EJA, trabalhar a questão cultural e social desses alunos, ter salas de aula em boas 

condições de uso, flexibilidade em relação aos horários, além de uma merenda 

escolar reforçada, pois muitas das vezes o aluno trabalhador da EJA não tem tempo 

para ir a sua casa fazer as refeições. 
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