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RESUMO 

 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino destinada a pessoas não 

alfabetizadas ou que já passaram por algum tipo de educação formal e que por algum motivo 

não continuaram seus estudos. Essas pessoas muitas vezes, procuram a EJA por terem 

desistido de estudar na educação regular pela necessidade de iniciar o trabalho 

prematuramente, pela exigência do mercado de trabalho que são cada vez maiores, pela busca 

de melhores oportunidades, pela necessidade e aprender ler e escrever, etc. Partindo da 

caracterização dessa problemática a questão problematizadora desse estudo foi: Quais os 

fatores que motivam e desmotivam a permanência dos alunos na Educação de Jovens e 

Adultos. O objetivo geral foi averiguar os fatores que motivam e desmotivam a permanência 

dos alunos na EJA. Os objetivos específicos buscam identificar a motivação que leva os 

alunos e procurarem a EJA, averiguar quais os motivos concorrem para a permanência os 

alunos na EJA e descrever os motivos apontados pelos alunos para a desistência de estudar na 

EJA. Trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa.Como procedimento 

metodológico, para coleta de dados foi realizada entrevista estruturada com alunos. A 

pesquisa foi realizada em uma escola pública municipal de Porto Velhonomês de outubro de 

2015. O estudo teve como aporte teórico autorescomo:Faria (2009); Haddad; Pierro (2000); 

Gadotti; Romão (2005); Leal; Lima (1996) e os documentos oficiais como, Lei de Diretrizes e 

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

Brasil (1988).No decorrer da pesquisa constatou-se que os alunos que estão inseridos na 

Educação de Jovens e Adultos tiveram uma vida escolar passageira, sendo assim seus estudos 

ficaram comprometidos e então precisaram recorrer à EJA. Os alunos procuram a EJA 

motivados pela vontade de aprender a ler e escrever e permanecem por ter o desejo de cursar 

o ensino médio, ensino superior, adquirir aprendizado, satisfação pessoal, bem como 

capacitar-se para o mercado de trabalho.  Os alunos ressaltam as dificuldades que os levam a 

desistir dos estudos como: trabalho e distância entre casa e escola. Esses fatores apontados 

mostram as motivações e desmotivações que os alunos da EJA enfrentam para permanência 

na educação. 

 

Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos. Motivação.Permanência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Youth and Adult Education is a teaching model aimed at people illiterate or who have 

gone through some kind of formal education and who for some reason did not continue their 

studies. These people often seek EJA to have given up studying in regular education by the 

need to start early work, the requirement of the labor market are increasing, the search for 

better opportunities, the need and learn to read and write, etc. Starting from the 

characterization of this problem to problem-point of this study was: What are the factors that 

motivate and discourage the permanence of students in the Youth and Adult Education. The 

overall objective was to investigate the factors that motivate and discourage the permanence 

of students in adult education. The specific objectives seek to identify the motivation that 

drives students and seek to EJA, find out what the reasons compete for the remaining students 

in adult education and describe the reasons given by students for dropping out of study in 

adult education. This is an exploratory qualitative approach. As a methodological procedure 

for data collection was conducted structured interviews with students. The survey was 

conducted in a public school of Porto Velho in October 2015. The study was theoretical 

framework authors as Faria (2009); Haddad; Pierro (2000); Gadotti; Romão (2005); Loyal; 

Lima (1996) and official documents as the Law of Directives and Bases of National 

Education (LDBEN) No 9394/96 and the Constitution of the Federal Republic of Brazil 

(1988). During the research it was found that students who are entered in the Youth and Adult 

Education had a passing school life, so his studies were committed and then had to resort to 

EJA. Students seeking EJA motivated by the desire to learn to read and write and remain to 

have the desire to attend high school, higher education, acquire learning, personal satisfaction, 

and empower themselves for the labor market. Students highlight the difficulties that lead 

them to give up studies such as: work and distance between home and school. These factors 

mentioned show the motivations and disincentives that EJA's students face to stay in 

education. 

 

Keywords:Youth and Adult Education. Motivation. Permanence. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino destinada a pessoas não 

alfabetizadas ou que já passaram por algum tipo de educação formal e que por algum motivo 

não prosseguiram seus estudos. Pessoas essas que estão inseridas na sociedade. Sobre o adulto 

não alfabetizado, Leal e Lima (1996, p. 35), ressaltam: 

 

O adulto analfabeto é alguém que não teve oportunidade de escolarização na 

idade própria, mas que, em muitos casos, já teve na sua vida registros de 

passagens por algum tipo de educação formal. Essas pessoas atuam 

produtivamente na sociedade, de alguma forma; participam do processo de 

escolha de representantes políticos, enfim, ocupam um espaço na sociedade, 

o que desmistifica a ideia de que são incapazes e de que não detêm 

conhecimentos válidos, de que não detêm „cultura‟. 

 

Jovens e adultos não alfabetizados e reingressos veem a educação como um processo 

de desenvolvimento para lidar com as situações diárias e procuram a escola muitas vezes 

pressionados pelos problemas do cotidiano. Alguns são adolescentes com histórico de 

fracassos escolares como a repetência, outros são frutos da inclusão tardia na escola.  Em 

determinados casos,procuram a EJA por terem desistido de estudar na educação regular pela 

necessidade de iniciar o trabalho precocemente, pelas exigências no mercado de trabalho que 

são cada vez maiores, pela busca de melhores oportunidades, da permanência no emprego, 

pelo desejo de chegar ao ensino médio e adquirir mais conhecimento. Partindo dessa breve 

caracterização da problemática em pauta, elegemos como questão problematizadora desse 

estudo a seguinte indagação: quais fatores motivam e desmotivam a permanência dos alunos 

na Educação de Jovens e Adultos – EJA? 

O tema desta pesquisa surgiu no segundo semestre de 2013 ao realizar o estágio 

supervisionado na EJA e perceber que existem vários motivos que fazem com que alunos 

adultos procurem a EJA. Um dos motivos para esta procura, segundo Faria (2009, p.92) é 

“[...] o sonho de aprender a ler e escrever [...]”. 

 Uma das causas da desmotivação em permanecer estudando, como deixa claro o 

estudo de Rodrigues e Aragão (2008, p.41) é: 

 

Quanto aos motivos que levaram esses alunos a abandonar a escola por 

algum tempo, foram destacados pelas mulheres a gravidez precoce, o 

casamento e a necessidade de cuidar dos filhos. Cita ainda a necessidade de 

trabalhar para sustentar a família, mudanças de local de moradia, 
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dificuldades financeiras, grande distância entre a escola e a residência, 

problemas de saúde, problemas familiares [...] 

 

Como podemos observar, são inúmeros os entraves que concorrem para a desistência 

dos alunos na Educação de Jovens e Adultos.  

Em consonância com a questão problematizadora dessa pesquisa seuobjetivo geral 

foi: analisar os fatores que motivam e desmotivam a permanência dos alunos na Educação de 

Jovens e Adultos. Para o alcancedesseforam elaborados os seguintes objetivos específicos: 

Identificar a motivação que leva os alunos a procurarem a EJA; averiguar quais os motivos 

que concorrem para a permanência dos alunos na EJA e descrever os motivos apontados pelos 

alunos para desistirem de estudar na EJA. 

Para o desenvolvimento da presente investigação, optamos por uma pesquisa do tipo 

exploratória com abordagem qualitativa. Escolhemos a entrevista como instrumento para 

coleta de dados da qual participaram cinco alunos da 1ª série e cinco alunos da 4ª série, todos 

matriculados no primeiro segmento da EJA. A pesquisa foi realizada em uma escola pública 

da zona sul do município de Porto Velho, no mês de outubro, de 2015.  

Esta monografia foi construída com a seguinte estrutura: a primeira se refere à 

introdução, a segunda apresentamos o referencial teórico abordando a base teórica que 

fundamenta a análise dos dados. 

Na terceira seção tratamos dos aspectos metodológicos dessa pesquisa, tais como: 

questão problematizadora, objetivo geral, objetivos específicos, procedimentos 

metodológicos, tipo de pesquisa, instrumento utilizado, sujeitos pesquisados, lócus da 

pesquisa e organização dos dados, os quais foram agrupados em eixos temáticos. 

Na quarta seção que desvela os dados obtidos por meio das entrevistas, interpretamos 

a realidade apresentada, fundamentamos teoricamente tal interpretação e estabelecemos um 

diálogo com os teóricos ou referências pertinentes. Para encerrar, trazemos as considerações 

finais sobre a pesquisa realizada, o apêndice e as referências bibliográficas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A base teórica apoia-se em autores que dialogam sobre a educação de jovens e adultos. 

A partir de um estudo bibliográfico foram encontrados autores que abordam conteúdos 

sobreesse tema. O documento oficial, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) nº 9.394/96 e os autores,Faria (2009);Haddad; Pierro (2000);Gadotti; Romão; 

(2005)eLeal; Lima (1996) auxiliaram essa pesquisa. 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

 

A partir da Constituição de 1934 foi estabelecido o Plano Nacional de Educação 

incluindo em suas normas que todo cidadão tivesse direito a educação, incumbindo a 

responsabilidade da educação de jovens de adultos para o Estado. Di Pierro; Haddad (2000, p. 

110). “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”. 

No ano de 1947 aconteceram iniciativas de peso em relação à educação de 

adolescentes e adultos tais como: a instalação do Serviço de Educação de Adultos – SEA que 

segundo Di Pierro; Haddad (2000, p. 111),“tinha por finalidade orientação e a coordenação 

geral dos trabalhos dos planos anuais de ensino supletivo para adolescentes e adultos 

analfabetos”. Também foi criada a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos – 

CEAA, na qual houve uma preocupação em criar material didático voltado para a educação de 

adultos e se estabeleceu ate os fins de 1950.  

Em 1952 foi criada a Campanha Nacional de Educação Rural e em 1958 a Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo, porém com pouco tempo de duração. Em 1958 a 

EJA tinha sua própria organização educacional, porem as características de ensino eram as 

mesmas da educação infantil como afirma Di Pierro; Haddad(2000, p. 112). “Reconhecia-se 

que a atuação dos educadores de adultos, apesar de organizada com subsistema próprio, 

reproduzia, de fato, as mesmas ações e características da educação infantil”. Então entrou em 

discussão a criação de um espaço para educação de adultos. 

Paulo Freire, mesmo não tendo ainda um envolvimento com o analfabetismo entre 

adultos, defendia e sugeria uma educação de adultos que estimulasse à colaboração, decisão, 

participação, responsabilidade social e política. No inicio de 1964 foi aprovado o Plano 
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Nacional de Alfabetização – PNA, que recomendava a divulgação de programas de 

alfabetização pelo país através da proposta de Paulo Freire. Aranha (1996, p. 209), afirma que: 

 

O método Paulo Freire pretende superar a dicotomia entre teoria e prática: 

no processo, quando o homem descobre que sua prática supõe um saber, 

concluí que conhecer é interferir na realidade, de certa forma. Percebendo-se 

como sujeito da história, toma a palavra daqueles que até então detêm seu 

monopólio. Alfabetizar é, em última instância, ensinar o uso da palavra. 

 

 

Ainda em 1964 como o Golpe Militar a educação popular foi vista como uma ameaça 

e os grupos que atuavam na educação de adultos foram extintos, o governo militar assumiu a 

educaçãoe no ano de 1967fundou o Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL que 

no inicio do ano 1970 se expandiu por todo território nacional e tinha como objetivo eliminar 

o analfabetismo no Brasil em 10 anos.  

Em 1971 foi implantado o ensino supletivo, através da Lei de Diretrizes Bases, Lei nº 

5692/71 que possuía um capitulo inteiro destinado a EJA. De acordo com Di Pierro; Haddad 

(2000, p. 116) “[...]O Ensino Supletivo visou se constituir em “uma nova concepção de 

escola”, em uma “nova linha de escolarização não formal, pela primeira vez assim entendida 

no Brasil e sistematizada em capítulo especial de uma lei de diretrizes nacionais [...]”.Foram 

criado Centro de Estudos Supletivos –CES em todo país, com a proposta de ser um modelo de 

educação do futuro. Posteriormente foram criados vários programas para melhorar e 

aperfeiçoar o ensino supletivo. 

Uma nova concepção de EJA se definiu no ano de 1980onde o MOBRAL foi 

desacreditado, eliminado e substituído pela Fundação Educar, que apoiou técnica e 

financeiramente iniciativas da educação básica de jovens e adultos. Uma Constituição Federal 

de 1988 ampliou o dever do Estado com a EJA, garantindo ensino fundamental obrigatório e 

gratuito para todos.  

E em 1990 aFundação Educarfoi extinta e a partir de então o Governo se manteve 

ausente, se dispensou da responsabilidade de garantir o ensino para jovens e adultos. Coma 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9394/96.A partir da 

promulgação da Lei, a EJA passa a ser considerada uma modalidade da educação básica nas 

etapas do ensino fundamental e médio com especificidade própria, trazendo um significativo 

ganho à educação de adultos, institucionalizando esta modalidade de ensino.  

No ano de 1996 foi idealizado o Programa Alfabetização Solidária – PAS, executado 

em 1997, destinado prioritariamente aos municípios e periferias urbanas em que se 
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encontravam os índices mais elevados de analfabetismo do paíse tinha como objetivo reduzir 

as desigualdades regionais e os índices de analfabetismo. 

No ano 2000 o Parecer CNE/CEB nº11/2000 juntamente com a Resolução CNE/CEB 

nº 01/2000 compõem as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e 

Adultos. Nesse contexto a EJA possui três funções: reparadora, para a reparação de um direito 

negado o direito a uma escola de qualidade; equalizadora, refere-se à igualdade de 

oportunidades, que possibilite oferecer aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, 

na vida social; e qualificadora, que promove a atualização do conhecimento por toda vida. 

Em 2001 foi criado pelo Ministério da Educação – MEC,o Programa Recomeço para 

apoiar financeiramente os Municípios e Estados com baixo Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH tendo em vista ampliar a oferta de ensino fundamentalpúblico a jovens e 

adultos. No ano de 2003 o Recomeço sofreu alterações e foi nomeado a Programa Fazendo 

Escola, não, mas apresentando distinção entre Estados e Municípios por IDH, passando a 

generalizar o apoio aos que têm matrícula em EJA. 

No período de 2003 a 2006 o Governo Federal tomou iniciativas em relação à EJA, 

entre essas iniciativas pode-se destacar Programa Nacional de Inclusão de Jovens –ProJovem, 

programa destinado a aumentar escolaridade, qualificação profissional, inclusão digital e ação 

comunitária de jovens entre 18 e 24 anos, sem vínculo empregatício formal e concede aos 

estudantes auxílio mensal de R$ 100,00.O Programa Brasil Alfabetizado –PBA com o intuito 

de coordenar, induzir e apoiar ações de alfabetização articuladas a outras políticas de 

assistência social, formação para o trabalho egeração de renda. 

Em 2007 a EJA foi inclusa no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica –FUNDEB, esse fundoconsidera as matriculas da EJA para a repartição de recursos e 

também é visto como uma conquista devida à garantia de financiamento para a modalidade. 

No mesmo ano em que o FUNDEB foi inserido na EJA a queda de matricula vem 

ocorrendo. Em 2008 o total geral de matriculas também começou as reduzir, um fator que 

pode ter contribuído para a queda de matricula, de acordo com Gomes (2011, p. 10): 

 

Desde aquele ano, são exigidas informações específicas de cada estudante, 

professor, turma e escola – tanto das redes públicas (federal, estaduais e 

municipais) quanto da rede privada. O objetivo da mudança era gerar dados 

mais fidedignos e detalhados, com vistas à formulação de políticas públicas. 

Isso não explica, porém, que a queda perdure até o ano de 2010. 
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Em julho de 2010 o Conselho Nacional de Educação – CNE reexaminou seu 

posicionamento nas novas Diretrizes Operacionais para a EJA, em que, as idades mínimas de 

ingresso nas etapas do ensino fundamental e médio da EJA foram fixadas em 15 e 18 anos. 

 

 

2.2 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: A PROCURA, A PERMANÊNCIA E A 

DESISTÊNCIA NESSA MODALIDADE DE ENSINO 

 

A Educação de Jovens e Adultos - EJA do primeiro segmento tem como público 

pessoas que não tiveram a educação na idade devida. Artigo 208, inciso I da Constituição 

Federal; Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 37 seção V: 

 

Art. 37. 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.  

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 

adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

 § 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, 

com a educação profissional, na forma do regulamento. 

 

Esta modalidade de ensino acontece nas escolas de rede públicas e privadas, deve-se 

ter idade mínima de 15 anos para frequentar o Ensino Fundamental, cada série tem a duração 

semestral, curso presencial ou semipresencial na maioria das vezes ocorre no período noturno. 

Os alunos da EJA são diferentes dos alunos das outras modalidades de ensino. Uma 

classe recebe desde adolescente até idosos, trabalhadores, donas de casa, pessoas com 

necessidades especiais entre outras, todos com graus de ensino diversificados e trazendo 

consigo experiências obtidas dentro e fora da escola. Todos com diferentes objetivos e 

geralmente são pessoas que não tiveram acesso ou continuidade escolar na idade considerada 

apropriada. Conforme afirma Faria (2009, p.141) “O importante a se considerar é que os 

alunos da EJA são diferentes dos alunos presentes nos anos adequados à faixa etária. São 

jovens e adultos, muitos deles trabalhadores, maduros, com larga experiência profissional 

[...]”.  

Os alunos dessa modalidade de ensino na maioria das vezes possuem baixa renda e 

interromperam os estudos ou nem chegaram a estudar para começar a trabalhar, são pessoas 
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com fracasso escolares como a reprovação, casamentos precoces, necessidade de cuidar dos 

filhos.  Também interrompem os estudos por terem sofrido algum tipo de preconceito em sala 

de aula, pela falta de preparo do professor queinfantilizao aluno EJA por não terem cursado o 

Ensino Fundamental e/ou Médio na idade apropriada.São inúmeros fatores que fazem com 

que pessoas se afastem da escola. 

Depois de um tempo fora da escola, essas pessoas procuram a EJA, modalidade de 

ensino destinada a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade escolar na idade 

devida. De acordo com Gadotti; Romão(2001, p.119) 

 

A educação básica de jovens e adultos é aquela que possibilita ao educando 

ler, escrever, e compreender a língua nacional, o domínio dos símbolos e 

operações matemáticas básicas, dos conhecimentos essenciais, das ciências 

sociais e naturais, e o acesso aos meios de produção cultural, entre os quais o 
lazer, a arte, a comunicação e esporte. 

 

Diversos fatores fazem com que jovens e adultos procurem a EJA como, aprender a ler 

e escrever, recuperar o tempo perdido, anseio de cursar o ensino médio, melhorar sua 

qualificação e conseguir um emprego melhor, satisfação pessoal relacionado ao passado ou 

futuro e desejo de cursar um ensino superior. Faria (2009, p.92) fala que,“[...] é necessário 

conhecer a realidade de cada aluno, uma vez que a maioria é trabalhador com defasagem na 

leitura e escrita e carrega consigo o sonho de aprender a ler e escrever [...]”.  

A procura por educação também está ligado ao mercado de trabalho. A educação é de 

acordo com os interesses da sociedade e a rápida mudança no universo do trabalho faz com 

que o trabalhador sinta vontade de ampliar seu grau de escolaridade, para não perder o 

emprego. 

Existem vários fatores para a permanência dos alunos na EJA tais como, interesses e 

perspectivas, intenção de se tornarem alfabetizados,conseguirem um trabalho melhor, também 

chegar ao ensino médio fator que faz com que jovens e adultos permaneçam no ensino 

fundamental, pois sabem que é o caminho que os levará ao ensino médio. O desejo de 

aprender mais, adquirir mais conhecimento também é um das causas da permanência desses 

alunos na Educação de Jovens e Adultos. De acordo com o documento produzido pelo 

Ministério da Educação (2006, p.11) assinala-se que: 

 

Os jovens e adultos buscam na escola, sem dúvida, mais do que conteúdos 

prontos para serem reproduzidos. Como cidadãos e trabalhadores que são 

esses alunos querem se sentir sujeitos ativos, participativos e crescer 
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cultural, social e economicamente. 

 

A educação faz com que os alunos adultos e adolescentes se tornem conscientes de 

seus direitos e deveres na sociedade, pois mesmo que adulto aprende lições de cidadania, 

justiça social e postura crítica diante de sua realidade. 

Grande parte dos alunos da educação de jovens e adultos são trabalhadores e para eles 

ir a escola é um desafio. Na educação de adultos o trabalho é fator motivador e também 

desmotivador, tanto induz o adulto ir à escola quanto faz com que se afaste. 

Existem vários motivos de ordem social e econômica que fazem jovens e adultos 

abandonem os estudos.  Segundo Rodrigues e Aragão (2008, p.41), entre eles estão: “[...] a 

necessidade de trabalhar para sustentar a família, mudanças de local demoradia, dificuldades 

financeiras, grande distância entre a escola e a residência, problemas de saúde, problemas 

familiares[...]”. 

Jovens e adultos muitas vezes procuram retornar os estudos, porem algumas 

desmotivações impedem a permanência, como aponta Gadotti; Romão (2005, p.31-32): 

 

O desemprego os baixos salários e as péssimas condições de vida 

comprometem o processo de alfabetização dos jovens e adultos. Falo de 

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

experiência concreta, notei que aqueles que frequentam os programas de 

educação de adultos, são majoritariamente os jovens trabalhadores. 

 

 

 A dificuldade em conciliar escola e trabalho, em decorrência do cansaço pela extensa 

jornada de trabalho e dos afazeres domésticos, da distância entre escola e casa e da 

necessidade de trabalhar se impondo diante das dificuldades financeiras, leva os alunos a 

priorizarem o trabalho,prejudicando assim os estudos e levando esses alunos a interromperem 

os estudos. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

A partir do Estágio Supervisionado na Educação de Jovens e Adultos no segundo 

semestre de 2013, sugiram inquietações em relação aos fatores que motivam e desmotivama 

permanência de jovens e adultosnessa modalidade de ensino. Tais preocupações nos levaram 

a realizar a pesquisa relacionada à EJA.  

 

3.1QUESTÃO PROBLEMATIZADORA 

 

            A Educação de Jovens e Adultos - EJA, do primeiro segmentoquecorresponde da 1ª a 

4ª série, atende alunos maiores de 15 anos. Em uma sala de aula possui alunos de várias 

idades, desde adolescentes até idosos. Alunos esses que se afastaram da escola regular ou nem 

chegaram até ela por vários fatores. Alguns são adolescentes com fracassos escolares como a 

repetência, outros são frutos da inclusão tardia na escola. Muitas vezes, procuram a EJA por 

terem desistido de estudar na educação regular pela necessidade de iniciar o trabalho 

precocemente, pois pela necessidade de iniciar o trabalho antecipadamente, pela exigência no 

mercado de trabalho que são cada vez maiores, pela busca de melhores oportunidades, pela 

busca da permanência no emprego, pelo desejo de chegar ao ensino médio e adquirir mais 

conhecimento. 

Portanto foi elaborada a seguinte questão problematizadora: Quais fatores motivam e 

desmotivam a permanência dos alunos na Educação de Jovens e Adultos – EJA? 

 

3.2OBJETIVO GERAL 

 

            Analisar os fatores que motivam e desmotivam a permanência dos alunos na Educação 

de Jovens e Adultos – EJA. 

 

3.3OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar a motivação que leva os alunos a procurarem a EJA; 

 Averiguar quais motivos concorrem para a permanência dos alunos na EJA; 

 Descrever os motivos apontados pelos alunos para a desistência de estudar na EJA. 

 

3.4TIPO DE PESQUISA 
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Para alcançar o objetivo designou-se a pesquisa do tipo exploratória, que de acordo 

com Gil (2002, p.41) “estas pesquisas têm o objetivo de proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou a construir hipóteses”. A abordagem 

escolhida foi à qualitativa que conforme Ludke; André (1968, p.18) “se desenvolve numa 

situação natural, é rica em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada”.  

 

3.5INSTRUMENTO UTILIZADO 

 

Os dados para a pesquisa foram coletados através de entrevista estruturada. 

 

São aquelas em que as questões são direcionadas e previamente 

estabelecidas, com determinada articulação interna. Aproxima-se mais do 

questionário, embora sem a impessoalidade deste. Com questões bem 

diretivas, obtém, do universo de sujeitos,respostas também mais facilmente 

categorizáveis, sendo assim muito útil para o desenvolvimento de 

levantamentos sociais. (SEVERINO 2007, p.125). 
 

 

Como técnica de coleta de dados, foi escolhida uma entrevista com três perguntas.  É 

preciso ressaltar que a entrevistadora leu as perguntas e anotou as respostas pelo fato de que 

os alunos do primeiro segmento da EJA, muitas vezes, chegam a esse período do ensino sem 

dominarem seguramente a leitura e a escrita e também por proporcionar o diálogo entre 

entrevistador e entrevistado.  

As perguntas foram elaboradas tendo em vistas os objetivos a serem alcançados para 

esta pesquisa, sendo as seguintes:  

 Qual a motivação que o levou a procurar a Educação de Jovens e Adultos – EJA? 

 Quais motivos você relaciona para continuar estudando na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA? 

 Você já foi aluno da Educação de Jovens e Adultos – EJA? Quais os motivos que você 

aponta para a sua desistência? 

 

3.6PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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Para a realização da pesquisa foi adotado como procedimento metodológico a pesquisa 

bibliográfica que segundo Gil (2002, p.44) “[...] é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.  

Como técnica de pesquisa foi elaborada entrevista estruturada, para entrevistar 5 

alunos de 1º série e 5 alunos da 4ª série. O motivo em escolher alunos da 1º série se deu pelo 

fato de estarem entrado na escola, e os alunos de 4ª série por terem permanecido. 

Após decidir a forma de coleta de dados, houve o primeiro contato da pesquisadora 

com escola e com a direção, deixando claro o objetivo a ser alcançado e agendando o horário 

de visita. Foi combinado com a supervisora,a professora e os alunos, os horários disponíveis 

para a realização da entrevista.  

Lembrando que segundo Lakatos e Marconi (2009, p. 201). “Quando o entrevistador 

consegue estabelecer certa relação de confiança com o entrevistado, pode obter informações 

que de outra maneira talvez não fossem possíveis”. 

A entrevista ocorreu na primeira semana do mês de outubro de 2015, em duas turmas, 

uma de 1° Série e uma de 4° Série do primeiro segmento da EJA. A professora da 4ª série 

escolheu os alunos a serem entrevistado, a 1ª série só possuía 5 alunos não havendo assim 

necessidade de escolher. 

As professoras apresentaram a entrevistadora aos alunos explicando que aconteceria 

uma entrevista para uma pesquisa que resultaria em uma monografia. Ambas as professoras 

sugeriram que a entrevista ocorresse dentro da sala de aula, que seria mais confortável. 

A entrevista aconteceu individualmente com os alunos, onde ficaram livres para dar 

suas respostas, porém suas respostas foram curtas. 

Enfim, a análise de dados foi feita no mês de novembro de 2015. Os dados da pesquisa 

foram analisados em eixos temáticos utilizando referenciais teóricos que tratam da temática 

investigada. E por último chegamos às considerações finais. 

 

3.7SUJEITOS PESQUISADOS  

 

A pesquisa teve como colaboradores: cinco alunos de 1ª série e cinco 4° série do 

ensino fundamental da Educação de Jovens e Adultos. 

 

3.8LÓCUS DA PESQUIDA 
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A pesquisa foi realizada em uma Escola da rede Municipal na Zona Sul no Município 

Porto Velho.  

 

3.9ORGANIZAÇÃODOS DADOS DA PESQUISA 

 

Os dados da pesquisa foram colhidos através de entrevistas com alunas da EJA. 

Conforme afirma Lakatos; Marconi (2009, p. 169).“Uma vez que manipulados os dados e 

obtidos os resultados, o passo seguinte é a análise [...]”. Análise segundo Lakatos; Marconi 

(2009, p. 169). 

É a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado 

e outros fatores. Essas relações podem ser estabelecidas em função de suas 

prioridades relacionais de causa-efeito, produtor-produto, de correlações, de 

análise de conteúdo etc.  

 

Para analisar os dados construíram-se eixos temáticos, no qual as respostas dos alunos 

foram separadas por semelhança e frequência, onde em uma mesma pergunta as respostas 

semelhantes formaram eixos temáticos. Ainda de acordo com Lakatos; Marconi (2009, p. 

169).“A importância dos dados está não em si mesmo, mas em proporcionarem respostas às 

investigações”. 

Foram feitas três perguntas e em todas foram construídos dois eixos temáticos.  Após 

separar as perguntas em eixos temáticos fizemos a interpretação de cada eixo, realizando os 

comentários sobre os dados coletados, a ligação com a teoria e as inferências. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Nesta etapa da pesquisa realizamos a análise e da entrevista com os alunos. 

Apresentamos as perguntas com os respectivos eixos temáticos que emergiram das falas dos 

alunos. 

 

Pergunta 1 – Qual a motivação que o levou a procurar a Educação de Jovens e Adultos-EJA? 

Os dados obtidos com essa indagação nos permitiu a criação de dois eixos temáticos, a 

saber: 

Eixo temático- Motivação para aprender ler e escrever 

 

Procurei a escola porque parei de trabalhar e agora tenho tempo e porque eu 

quero conhecer o nome dos ônibus e o nome dos meus remédios (A1) 

 
Para aprender a ler e escrever (A2) 

 

Porque eu tenho vontade de ler e escrever (A3) 

 

Procurei estudar agora porque antes eu não tinha como, quero aprender a ler 

e escrever bem (A 5) 

 

Quero aprender a ler e escrever para poder ler à bíblia a (A8) 

 

Para aprender a ler e escrever (A9) 

 

  

De acordo com as respostas obtidas fica claro que a maioria dos alunos participantes 

desse estudo, procuraram a EJA motivados principalmente pela vontade de aprender a ler e a 

escrever. Com base no pensamento de Faria (2009, p.92) “[...] é necessário conhecer a 

realidade de cada aluno, uma vez que a maioria é trabalhador com defasagem na leitura e 

escrita e carrega consigo o sonho de aprender a ler e escrever [...]”. 

De acordo com o autor é preciso conhecer a realidade de cada aluno. Levando em 

consideração que grande parte sonha em aprender ler e escrever, para ler a bíblia, assinar o 

próprio nome, ler o nome dos ônibus. Isso foi possível constatar nas respostas dos alunos que 

fizeram parte desse estudo. 

 

Eixo TemáticoII: Motivos diversos 

 

Não tenho tempo durante o dia por causa do trabalho (A4) 

 

Quero me informar mais, me atualizar (A6) 
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Terminar o ensino médio e conseguir um trabalho. Sem o ensino médio não 

to conseguindo, eu tenho uns cursinhos básicos, mais não adianta (A7) 

 

Para terminar os estudos (A10) 

 

São vários os motivos que levam os alunos a procurarem a EJA, assim fica evidente 

que nas respostas dos alunos a cima. De acordo com o documento elaborado pelo Ministério 

da Educação (2006, p.11) aponta-se que: “Os alunos buscam a escola para satisfazer 

necessidades particulares, para se integrar à sociedade letrada da qual fazem parte por direito, 

mas da qual não podem participar plenamente quando não dominam a leitura e a escrita.” 

Ao perceber a função da leitura e escrita enquanto mediadores de relações sociais, 

algumas das quais elas vem sendo o único meio de comunicação, percebe-se que jovens e 

adultos analfabetos são excluídos dessas relações. Então procuram a EJA por motivos 

pessoais e para serem incluídos na sociedade letrada. 

 

Pergunta 2- Quais motivos você relaciona para continuar estudando na EJA? 

As respostas obtidas com essa pergunta nos possibilitou criar dois eixos temáticos, a 

saber: 

Eixo Temático I– Motivos relacionados à conclusão dos estudos. 

 

Adquirir conhecimento e concluir o ensino médio (A2) 

 

Eu quero chegar ao ensino médio (A4) 

 

Quero chegar ao ensino médio (A5) 

 

Quero terminar o ensino médio e entrar na faculdade (A7) 

 

Vou estudar até quando Deus permitir, se ele quiser que eu chegue ao ensino 

médio eu vou. Eu quero chegar lá. (A9) 

 

Porque é legal estudar a noite e quero terminar o ensino médio (A10) 

 

 

As respostas mostram que os alunos não pretendem desistire tem o objetivo de chegar 

ao ensino médio, deixando claro que enxergam o ensino fundamental como caminho para 

chegar ao ensino médio. De acordo com o documento produzido pelo Ministério da Educação 

(2006, p.11) assinala-se que: 

 

Os jovens e adultos buscam na escola, sem dúvida, mais do que conteúdos 

prontos para serem reproduzidos. Como cidadãos e trabalhadores que são 

esses alunos querem se sentir sujeitos ativos, participativos e crescer 
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cultural, social e economicamente. 

 

 

Conforme o entendimento sobre os motivos da busca em voltar à escola, a saber, a sua 

permanência, os alunos jovens e adultos querem ir além de reproduzir conteúdos, querem 

mais conhecimentos para suas vidas, pelo fato de serem trabalhadores e se sentirem 

participantes ativos da sociedade e crescerem culturalmente e economicamente. Por esse 

motivo pretendem chegar ao ensino médio. 

Podemos constatar que a predominância está relacionada ao interesse de concluir o 

ensino médio tendo em vista que o mercado de trabalho exige do trabalhador maior grau de 

escolarização, podemos inferir que terminar seus estudos é uma forma de encontrar uma 

melhor qualidade de vida, isto é, o estudo possibilita maiores chances no excludente mercado 

de trabalho.  Vale salientar também, que a compreensão acerca de adquirir conhecimentos é 

resultado de uma percepção dos alunos em assumir a escola como instrumento para formação 

do desenvolvimento de suas capacidades. 

 

Eixo Temático II- Motivos relacionados à aquisição de conhecimento 

 

 

Continuo porque quero aprender tudo (A1) 

 

Para aprender ler e escrever bem, só por isso mesmo, eu quero ler bem (A3) 

 

Tenho necessidade de aprender mais e mais (A6) 

 

Quanto mais, estudo mais conhecimento mais, compreensão para poder ler a 

Bíblia e saber falar certo (A8) 

 

 

As respostas dos alunos deixam evidente que não pensam em desistir porque 

pretendem adquirir mais conhecimentos. Conforme o documento produzido pelo Ministério 

da Educação (2006, p.7). “Essa atitude de maravilhamento com o conhecimento é 

extremamente positiva e precisa ser cultivada e valorizada pelo professor (a) porque 

representa a porta de entrada para exercitar o raciocínio lógico, a reflexão[...]”. 

Conforme e percepção em relação à vontade que os jovens e adultos possuem em 

adquirir conhecimentos, podemos ver queé uma atitude positiva e deve ser reconhecida e 

levada em conta, porque é o caminho que os leva onde querem chegar que é a aquisição de 

conhecimento.  

 

Pergunta 3 – Você já foi aluno da Educação de Jovens e Adultos – EJA? Quais os motivos que 
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você aponta para a sua desistência? 

Os dados obtidos nessa questão nos permitiu a elaboração de dois eixos temáticos, a 

saber: 

Eixo Temático I– Já foram alunos da EJA. 

 

Sim. Parei de estudar porque tive que trabalhar, sou vaqueiro e quando não 

arrumo serviço na cidade tenho que viajar, ai paro de estudar(A4) 

 

Já estudei na EJA, desisti porque a escola que eu estudava mudou para o 

outro endereço ficou longe da minha casa e não tinha como eu ir. (A3) 

 

 

Podemos ver nas respostas dos alunos, que já estudaram na EJA, que os motivos para 

desistência são relacionados à necessidade de trabalhar e a distância entre casa e escola. 

Segundo Rodrigues e Aragão (2008, p.41). 

 

Quanto aos motivos que levaram esses alunos a abandonar a escola por 

algum tempo, foram destacados pelas mulheres a gravidez precoce, o 

casamento e a necessidade de cuidar dos filhos. Cita ainda a necessidade de 

trabalhar para sustentar a família, mudanças de local de moradia, 

dificuldades financeiras, grande distância entre a escola e a residência, 

problemas de saúde, problemas familiares [...] 

 

O autor relata vários motivos que levam os alunos à desistência e entre eles está à 

necessidade de trabalhar e a grande distância entre casa e escola. Isso permite entender que o 

trabalho é uma necessidade para sua sobrevivência, ou seja, por meio do trabalho que o 

homem produz a sua existência. Nesse sentido os alunos entrevistados nesse eixo temático 

demonstraram a necessidade da escolha entre estudar ou trabalhar, optando pelo segundo, pois 

não conseguiram conciliar as duas atividades. Portanto, trabalhar se torna uma prioridade para 

se manter financeiramente, sendo o motivo para desistência dos seus estudos naquele 

momento. 

Quanto à desistência relacionada à distância entre casa e escola, faz-se necessário 

facilitar a locomoção dos alunos para escola ou a construção de escolas perto de sua 

residência. Podemos destacar quando ocorreu à desistência dos estudos por motivos de 

distância que o direito a educação por meio de transportes apropriados, pode não ter sido 

assegurado. Entendemos também que a falta de segurança em sair de casa para ir às escolas 

EJA distantes, no período noturno é desmotivador.  

Todos esses elementos conduziram os alunos dessa modalidade de ensino à 

desistência. 
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Eixo Temático II– Não foram alunos da EJA 

 

É a primeira vez que estudo na escola a noite. A primeira vez que estudei eu 

tinha 15anos, foi quando calcei o primeiro sapato. Parei de estudar porque 

tinha que trabalhar (A1) 

 

Nunca estudei, morava no interior e a escola era longe (A2) 

 

Não. Parei de estudar por causa do trabalho (A 5) 

 

Não, mas já estudei dos oito aos 15 anos, mas, parei porque tive que 

trabalhar e quando resolvi voltar a estudar não tinha como comprovar que já 

tinha estudado e nem lembro ate que série fiz, então vim para EJA e comecei 

tudo de novo. (A6) 

 

Nunca fui aluna da EJA. Eu morava em outro Estado e quando cheguei aqui 

quis estudar, mas, não tinha os certificados da escola (A7) 

 

Já fui aluna do MOBRAL, em Manicoré. Desisti porque tinha 6 filhos 

pequenos e o marido se acidentou, ai parei.(A8) 

 

Não. Estudei faz muitos anos e parei porque tinha que trabalhar (A9) 

 

Não, mas estudei ate a 3ª série e bagunçava muito, fui embora daqui e parei 

de estudar. (A10) 

 

 

A partir das falas desses alunos podemos ver que não foram alunos da EJA, porém a 

maioria já teve contato com a educação regular, apenas um aluno entrevistado nunca teve 

contado com a escola. E o motivo para a desistência em grande parte das respostas se encontra 

na necessidade de trabalhar. 

De acordo com as respostas obtidas nessa entrevista fica claro que os alunos dão 

prioridade ao trabalho porque precisam se manter. 

Uma analise realizada por Gadotti; Romão (2005, p.31-32) denominou os alunos como 

“jovens trabalhadores” e refletindo sobre para que serve uma educação básica de jovens e 

adultos, pois:   

 

Os jovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas condições 

precárias de vida (moradia, saúde, alimentação, transportes, emprego etc.) 

que estão na raiz do problema do analfabetismo. O desemprego os baixos 

salários e as péssimas condições de vida comprometem o processo de 

alfabetização dos jovens e adultos. Falo de “jovens e adultos” me referindo à 

“educação de adultos”, porque, na minha experiência concreta, notei que 

aqueles que frequentam os programas de educação de adultos, são 

majoritariamente os jovens trabalhadores. 
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Chama atenção o fato de o autor designar os alunos de “jovens trabalhadores” isso 

explicita sua concepção acerca dos alunos que buscam retomar seus estudos por meio da EJA. 

Mais do que isso, mostra o quanto os jovens trabalhadores precisam superar algumas 

condições que impediram seus estudos. Ao escolher o termo jovens trabalhadores é possível 

compreender que o trabalho pode ser considerado uma das dificuldades para o 

prosseguimento de sua escolarização. No entanto a opção em retornar para escola demonstra 

que o trabalho era motivo de desistência. Hoje os alunos percebem que é possível estudar e 

trabalhar apesar das dificuldades, isso se deve ao fato da necessidade de trabalhar, isto é 

podemos perceber que uma grande parcela dos alunos da EJA estão inseridos no mercado de 

trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização desta pesquisa nosso objetivo foi analisar os fatores que motivam e 

desmotivam a permanência dos alunos na Educação de Jovens e Adultos. Com essa 

perspectiva realizamos uma pesquisa bibliográfica e empírica. 

Após a análise dos dados, de forma sintetizada, ressaltamos que: 

No tocante a identificação da motivação que leva os alunos a procurarem a EJA é a 

pretensão de aprender a ler e a escrever, o que lhes permite resolver problemas relacionados à 

utilização de documentos e os livra da condição de analfabetos que lhes é socialmente 

atribuída. 

Acerca da averiguação dos motivos que concorrem para a permanência dos alunos na 

EJA, os resultados apontam que a permanência dos alunos EJA na escola se dá por 

motivações, interesses e perspectivas, como intenção de se tornarem alfabetizados, 

conseguirem um trabalho melhor, chegar ao ensino médio, desejo de aprender mais, adquirir 

mais conhecimento. 

No que diz respeito à descrição dos motivos apontados pelos alunos para desistirem de 

estudar na EJA é a necessidade de trabalhar e a distância entre casa e escola. A maioria dos 

alunos da EJA é da classe trabalhadora e o trabalho é um fator que os fez retornar aos estudos, 

mas também, o trabalho os faz desistir de estudar.  

Pode-se perceber que a maior parte dos alunos da Educação de Jovens e Adultos é 

formada por pessoas que não tiveram chance de escolarização na idade própria, mas que em 

muitos casos já tiveram em sua vida registros de passagens por algum tipo de educação formal 

e por alguns motivos interromperam seus estudos. Para que a Educação de jovens e adultos 

realize sua função social é preciso que haja um bom relacionamento entre professores e 

alunos, bem como, que o profissional que vai lecionar nessa modalidade de ensino, tenha 

formação para tal e sejam valorizados. 

Jovens e adultos mesmo com retornos e desistências vão, aos poucos, ocupando os 

espaços no campo educacional. Dessa forma, podemos ver que a educação de jovens e adultos 

precisa de uma atenção especial tanto dos professores que atuam em tal modalidade quanto 

dos gestores.  

Após o término dessa investigação, entendemos que a relevância da mesma consiste 

em apresentar indicadores que possibilitem a criação de mecanismos, para minimizar a 

desmotivação dos alunos da EJA e, consequentemente, assegurar a permanência desses na 

escola. 
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APÊNDICE 

ENTREVISTA DOS ALUNOS DA 1ª SÉRIE 

 

ALUNO 1 

1 - Qual a motivação que o levou a procurar a Educação de Jovens e Adultos – EJA? 

- Procurei a escola porque parei de trabalhar e agora tenho tempo e porque eu quero conhecer 

o nome dos ônibus e o nome dos meus remédios. 

 

2 - Quais motivos você relaciona para continuar estudando na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA? 

- Continuo porque quero aprender tudo. 

 

3 - Você já foi aluno da Educação de Jovens e Adultos – EJA? Quais os motivos que 

você aponta para a sua desistência? 

- É a primeira vez que eu estudo na escola a noite. A primeira vez que eu estudei de tinha 15 

anos foi quando calcei o primeiro sapato, parei porque tinha que trabalhar. 
 

 

ALUNO 2 

1 - Qual a motivação que o levou a procurar a Educação de Jovens e Adultos – EJA? 

- Para aprender a ler e a escrever. 

 

2 - Quais motivos você relaciona para continuar estudando na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA? 

- Adquirir conhecimento e concluir o ensino médio. 

 

3 - Você já foi aluno da Educação de Jovens e Adultos – EJA? Quais os motivos que 

você aponta para a sua desistência? 

- Nunca estudei, morava no interior a escola era longe. 
 

 

ALUNO 3 

1 - Qual a motivação que o levou a procurar a Educação de Jovens e Adultos – EJA? 

- Porque eu tenho vontade de ler e escrever. 

 

2 - Quais motivos você relaciona para continuar estudando na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA? 

-Para aprender ler e escrever bem só por isso mesmo, eu quero ler bem 

 

3 - Você já foi aluno da Educação de Jovens e Adultos – EJA? Quais os motivos que 

você aponta para a sua desistência? 

-Já estudei na EJA desisti porque a escola que eu estudava mudou para outro endereço e 

ficou longe da minha casa e não tinha como eu ir. 
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ALUNO 4 

1 - Qual a motivação que o levou a procurar a Educação de Jovens e Adultos – EJA? 

- Não tenho tempo durante o dia por causa do trabalho. 

 

2 - Quais motivos você relaciona para continuar estudando na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA? 

-Eu quero chegar ao ensino médio 

 

3 - Você já foi aluno da Educação de Jovens e Adultos – EJA? Quais os motivos que 

você aponta para a sua desistência? 

-Sim. Parei porque tive que trabalha, sou vaqueiro e quando não arrumo serviço na cidade 

tenho que viajar ai paro de estudar. 
 

 

ALUNO 5 

1 - Qual a motivação que o levou a procurar a Educação de Jovens e Adultos – EJA? 

- Procurei estudar agora porque antes eu não tinha como, quero aprender a escrever bem 

 

2 - Quais motivos você relaciona para continuar estudando na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA? 

- Quero chegar ao ensino médio. 

 

3 - Você já foi aluno da Educação de Jovens e Adultos – EJA? Quais os motivos que 

você aponta para a sua desistência? 

- Não. Parei de estudar por causa do trabalho. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAPARA OS ALUNOS DA 4ª SÉRIE 

 

ALUNO 6 

1 - Qual a motivação que o levou a procurar a Educação de Jovens e Adultos – EJA? 

-Quero me informar mais, me atualizar. 

 

2 - Quais motivos você relaciona para continuar estudando na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA? 

- Tenho necessidade de aprender mais e mais. 

 

3 - Você já foi aluno da Educação de Jovens e Adultos – EJA? Quais os motivos que 

você aponta para a sua desistência? 

-Não. Mas, já estudei dos 8 anos ate os 15, mas, parei e quando aos 46 resolvi estudar não 

tinha como comprovar que já tinha estudado e nem lembro até que série fiz,  então vim para 

EJA  e comecei tudo de novo, não pretendo desistir 

 

ALUNO 7 

1 - Qual a motivação que o levou a procurar a Educação de Jovens e Adultos – EJA? 

- Terminar o ensino médio e conseguir um trabalho, se o ensino médio nãotô conseguindo, eu 

tenho uns cursinhos básicos, mas, não adianta tem que ter o ensino médio. 

 

2 - Quais motivos você relaciona para continuar estudando na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA? 

- Quero terminar o ensino médio e entrar na faculdade. 

 

3 - Você já foi aluno da Educação de Jovens e Adultos – EJA? Quais os motivos que 

você aponta para a sua desistência? 

- Nunca fui aluna da EJA. Eu morava em outro estado e quando cheguei aqui quis estudar, 

mas, não tinha os certificados da escola, ai tive que vir par EJA e fazer tudo de novo. 

 

ALUNO 8 

1 - Qual a motivação que o levou a procurar a Educação de Jovens e Adultos – EJA? 

-Quero aprender a ler e a escrever para poder ler a Bíblia 

 

2 - Quais motivos você relaciona para continuar estudando na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA? 

- Quanto mais, estudo mais tem entendimento mais, compreensão para poder entender a 

Bíblia e saber falar certo. 

 

3 - Você já foi aluno da Educação de Jovens e Adultos – EJA? Quais os motivos que 

você aponta para a sua desistência? 

-Já fui aluno do MOBRAL, em Manicoré. Desisti porque tinha 6 filhos  e o marido se 

acidentou ai parei e só voltei agora. Meus filhos já estão criados. 
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ALUNO 9 

1 - Qual a motivação que o levou a procurar a Educação de Jovens e Adultos – EJA? 

-Para aprender ler e escrever  

 

2 - Quais motivos você relaciona para continuar estudando na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA? 

- Vou estudar até quando Deus permitir, se ele quiser que eu chegue ao ensino médio eu vou. 

Eu quero chegar lá  

 

3 - Você já foi aluno da Educação de Jovens e Adultos – EJA? Quais os motivos que 

você aponta para a sua desistência? 

-Não. Eu estudei faz muitos anos parei porque tinha que trabalhar. 

 

ALUNO 10 

1 - Qual a motivação que o levou a procurar a Educação de Jovens e Adultos – EJA? 

-Para terminar os estudos 

 

2 - Quais motivos você relaciona para continuar estudando na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA? 

-Porque é legal estudar a noite e quero terminar o ensino médio. 

 

3 - Você já foi aluno da Educação de Jovens e Adultos – EJA? Quais os motivos que 

você aponta para a sua desistência? 

-Não. Já estudei ate a 3º série e parei, eu bagunçava muito e fui embora daqui ai parei de 

estudar agora que voltei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO – PORTO VELHO 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

 

 

 

 
 

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

 

 

 

 

Autorizo a Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus José RibeiroFilho a publicar 

a Monografia apresentada para obtenção do título de Licenciada em Pedagogia, livre de 

quaisquer ônus que isso implique em reserva de direitos autorais. 

 

 

 

 

Acadêmica: LAÍS CRISTINA CASTRO DA SILVA 

 

 

 

 

 

Tema: EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS – EJA: FATORES QUE 

CONCORREM PARA A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NESTA MODALIDADE 

DE ENSINO 

 

 

 

 

Orientadora: 

Profa. Dra. Rosângela de Fátima Cavalcante França. 

Local da Defesa: Bloco 1 P Sala UNO PROLICENCIATURA- LICBIO/ EAD. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura da Acadêmica 


