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Que o respeito ao alfabetizando jovem/adulto seja, 
de fato, um respeito intelectual, a começar pelo 
reconhecimento de sua capacidade de conhecer a 
escrita a partir do contexto extraescolar, e das 
confrontações que, nas suas relações com o 
mundo, o habilitam a objetivar-se e a reconhecer-se 
como um ser inteligente. É como um deles se 
avalia: "Eu não sabia ler, mas a minha inteligência 
sabia o que fazer" 
(OLIVEIRA, 1988, p. 155). 



RESUMO 
 
 

O tema da motivação para a aprendizagem tem recebido grande notoriedade 
entre os estudos acadêmicos recentes. Entretanto, são praticamente inexistentes 
pesquisas sobre motivação na população de alunos da Educação de Jovens e 
Adultos. Nesta perspectiva, este estudo apresentou três objetivos: 1- Descrever o 
perfil escolar e de motivação dos estudantes da escola AEJA Mackenzie, 2- Verificar 
se o histórico e o perfil escolar atual desses alunos têm associação com seu 
desempenho acadêmico, e 3 - Verificar se a motivação para o estudo dos alunos do 
EJA tem relação com seu desempenho acadêmico, este último considerado para a 
pesquisa como fator de maior relevância. Por meio de uma abordagem que segue o 
desenho de estudo transversal descritivo quantitativo, avaliamos 87 alunos dos 
Ensinos Fundamental I e II da Escola AEJA Mackenzie de Educação de Jovens e 
Adultos. Como instrumentos de coleta de dados utilizou-se quatro questionários 
estruturados: (1) a Escala de Avaliação da Motivação para Aprender para 
Universitários (EMA-U) com a função de caracterizar o tipo  de motivação dos 
estudantes da EJA diante da aprendizagem; (2)  Questionário Social com dados 
sobre o perfil socioeconômico e questões ligadas à experiência escolar pregressa e 
atual dos alunos do EJA; (3) A 3ª versão da Escala Wechsler Abreviada de 
Inteligência (WASI III) para medida do quociente de inteligência; e (4) Dados 
fornecidos pelo AEJA Mackenzie sobre desempenho acadêmico e evasão.  Os 
resultados, revelam que os motivos para abandonar a escola não estão relacionados 
à falta de interesse nos estudos, visto que 64,4% deixaram de estudar por 
necessidade de trabalhar. Quanto aos motivos para retomar os estudos na EJA, 
houve o predomínio da categoria “desejo em aprender a ler e escrever” 
apresentando o resultado 47,1% dos entrevistados. Dois aspectos avaliados 
referente ao histórico escolar na infância se mostraram associados ao melhor 
desempenho acadêmico atual dos adultos do EJA: ter aprendido a ler e escrever 
quando criança (RC: 3,57; IC 95%: 1,47 – 8,68) e ter pais que haviam incentivado os 
estudos durante a infância (RC: 3,24; IC 95%:1,33 -7,90). A hipótese principal do 
estudo não foi comprovada, pois não foram observadas associações 
estatisticamente significantes entre a motivação como consequência do 
desempenho acadêmico (computado em 2016; p=0,79) nem como preditor deste 
desempenho (analisado em 2017; p=0,37). Algumas limitações surgiram na 
realização desta pesquisa, o que pode ter comprometido os resultados, quais sejam: 
o pequeno tamanho da amostra, pouco tempo de procedimento na coleta e 
aplicação dos instrumentos e utilização da Escala EMA-U pela 1ª vez com público da 
EJA. Espera-se que o presente trabalho inspire novas investigações com a 
recomendação de que as novas pesquisas sejam conduzidas em amostras mais 
extensas a fim de mensurar resultados para uma maior compreensão dos efeitos da 
motivação sobre o desempenho acadêmico na EJA. 

 
 

Palavras-chave: EJA; motivação; desempenho acadêmico 
 
 

 
 
 



ABSTRACT  
 
 

The motivation proposition for learning has received great notoriety in several 

academic studies in the last years. On the other hand, there is practically no research 

on motivation in the population of youth and adult education students. In this 

perspective, this study presented three objectives: 1 - To describe the school and 

motivation profile of the AEJA Mackenzie School students, 2 - To verify if the history 

and the current school profile of these students have association with their academic 

performance, and 3 - To verify if the motivation for the study of EJA students is 

related to their academic performance. For the research, this last item is considered 

as a factor of greater relevance. Through an approach that follows the design of a 

quantitative descriptive cross-sectional study, we evaluated 87 students from 

Elementary Education I and II of the AEJA Mackenzie School of Youth and Adult 

Education. As data collection instruments, four structured questionnaires were used: 

(1) the Assessment Scale of Motivation to Learn for University Students (EMA-U) 

with the function of characterizing the type of motivation of the EJA students before 

learning; (2) Social Questionnaire with data on the socioeconomic profile and issues 

related to the previous and current school experience of the EJA students; (3) The 

3rd version of the Wechsler Abbreviated Intelligence Scale (WASI III) for intelligence 

quotient measurement; and (4) Data provided by AEJA Mackenzie on academic 

performance and avoidance. After analyzing the results, in characterizing the 

students profile, it was verified that the reasons for leaving school are not related to 

the lack of interest in the studies, since 64.4% stopped studying because they 

needed to work. As to the reasons for resuming studies at the EJA, there was a 

predominance of the category "desire to learn to read and write", with the result 

47.1% of respondents. Two aspects evaluated regarding childhood school history 

were associated with the better current performance of adults in EJA: those who 

learned to read and write as a child (CR: 3.57, 95% CI: 1.47-8, 68) and those whose 

parents encouraged studies during childhood (CR: 3.24; 95% CI: 1.33 -7.90). The 

main hypothesis of the study was not proven, since there were no statistically 

significant associations between motivation as a consequence of academic 

performance (computed in 2016, p = 0.79) nor as a predictor of performance 

(analyzed in 2017, p = 0.37 ). Some limitations arose in the accomplishment of this 

research, which could have compromised the results, namely: the small sample size, 

short procedure time in the collection and application of the instruments and the use 

of the EMA-U Scale for the first time with the public of the EJA. It is hoped that this 

material inspires further research with the recommendation that new research be 

conducted on larger samples to measure results for a better understanding of the 

motivation effects on academic performance in the EJA. 

Keywords: EJA; Motivation; Academic Performance 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA é destinada àqueles que 

não tiveram acesso ou não finalizaram seus estudos na época apropriada, adequada 

(PAIVA, 2003). Por permanecer, por longo tempo, distantes do ambiente escolar, os 

alunos trazem consigo suas vivências extraescolares que obtiveram ao longo da 

vida e, ao se aproximar novamente da escola, usam tais referências agregando-as 

ao que está sendo aprendido. Assim, é possível afirmar que estes educandos 

trazem consigo sua história de vida como sujeitos e agentes dela, o que implica em 

experiências vividas socialmente, tais como: luta pela sobrevivência desde a 

infância, questões familiares, do trabalho e nas relações, sejam elas de sucesso ou 

dificuldades, o que pode incluir questões de saúde, trabalho infantil e exclusão social 

(GADOTTI; ROMÃO, 2008). De acordo com Oliveira e Miranda (2012) é necessário, 

ainda, que a escola saiba respeitar as condições de aprendizado desse aluno: seu 

tempo, suas vivências e suas opiniões. 

Prevista na LDB 9.424/1996, a modalidade de ensino EJA é parte integrante 

da Educação Básica. Desde então, tem-se configurado, muitas vezes, como única 

forma de inclusão social daqueles que permaneceram por tanto tempo fora do 

sistema de ensino. 

 

A educação de jovens e adultos é toda educação destinada àqueles 
que não tiveram oportunidades educacionais em idade própria ou 
que a tiveram de forma insuficiente, não conseguindo alfabetizar-se e 
obter os conhecimentos básicos necessários. (PAIVA, 2003, p.16). 

 

A EJA é de alta relevância para o Brasil, já que em 2016 a taxa de 

analfabetismo no país era de 7,2% (o que correspondia a 11,8 milhões de 

analfabetos), variando de 14,8% no Nordeste a 3,6% no Sul (IBGE, 2016). 

Acredita-se ser importante que professores deste segmento conheçam a 

orientação motivacional de seus alunos e a relação que esta orientação tem com o 

desempenho acadêmico dos mesmos, sendo assim, capazes de adequar suas 

estratégias de ensino e aprendizagem. Ao mesmo tempo, é um desafio para a 

maioria dos educadores que seus alunos se sintam motivados a aprender de forma 

comprometida com as tarefas e interessados com a aprendizagem, a fim de obter 
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resultados positivos em seu desempenho acadêmico. Gadotti e Romão (2008, 

p.121) dizem que: “O contexto cultural do aluno trabalhador deve ser a ponte entre o 

saber e o que a escola pode proporcionar, evitando, assim, o desinteresse, os 

conflitos e a expectativa de fracasso que acabam proporcionando um alto índice de 

evasão”. Contudo, sabe-se que existem poucas investigações focadas na motivação 

para aprendizagem e desempenho entre alunos deste segmento, que, de acordo 

com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2016, 

atende a 3,4 milhão de pessoas na modalidade EJA (IBGE, 2016). 

 

1.1. BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL  

 

A EJA percorreu um longo caminho na história educacional brasileira até se 

configurar como a modalidade de ensino atual. A fim de entender o cenário no qual 

se encontram os estudantes da EJA, bem como as características sociais e próprias 

que permeiam o processo de ensino e aprendizagem deste público, é preciso uma 

análise histórica dessa modalidade em nosso país.  Desta feita, de forma sucinta, a 

história da Educação de Jovens e Adultos será apresentada a fim de oferecer uma 

visão geral desta modalidade de ensino no Brasil.  

Segundo Haddad e Di Pierro (2000), a educação de adultos foi iniciada desde 

a colonização do Brasil, visto que os educadores, no Período Colonial, além de suas 

missões religiosas, também difundiam seus costumes e ensinavam os ofícios 

necessários ao funcionamento da economia colonial, tanto para os indígenas quanto 

para os escravos negros. Adiante, ficaram responsáveis pelas escolas de 

humanidades, onde era oferecida educação aos colonizadores e seus filhos. Em 

1759, com a expulsão dos jesuítas do Brasil, o sistema se perde e só volta a ser 

organizado no período do Império, quando é retomada a preocupação com a 

educação de jovens e adultos. Gadotti e Romão (2008) apresentam um panorama 

mais detalhado da história da educação de adultos no Brasil. Segundo eles, 

surgiram diversas concepções, correntes e tendências da modalidade no contexto 

latino-americano. Até meados dos anos 40, a educação de adultos, principalmente 

para a zona rural, era entendida como democratização da escola formal, ou uma 

extensão desta.  

A história da educação de adultos pode ser dividida em três períodos. O 

primeiro período, de 1946 a 1958, quando da realização oficial das grandes 
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campanhas nacionais de iniciativa, chamadas de “cruzadas”, com o objetivo da 

erradicação do analfabetismo, considerado como uma espécie de “enfermidade”, 

falava-se inclusive em “zonas negras de analfabetismo”. O segundo período 

histórico é o que compreende os anos de 1958 a 1964. No ano de 1958, a 

realização do 2º Congresso Nacional de Educação de Adultos contou com a 

participação de Paulo Freire, momento em que surge a ideia de um programa 

permanente de enfrentamento do problema da alfabetização, culminando no Plano 

Nacional de Alfabetismo de Adultos, dirigido pelo próprio Freire. O terceiro período 

tem início na década de 80 até os dias atuais. Algumas ações do início deste 

período merecem destaque: O governo militar promoveu campanhas como a 

“Cruzada do ABC” (Ação Básica Cristã) e, posteriormente, o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização - MOBRAL. Na sequência, em 1985, com a “redemocratização” e a 

implantação da “Nova República”, é extinto o MOBRAL e, em substituição, cria-se a 

Fundação Educar, com objetivos mais democráticos. Gadotti e Romão (2008) 

ressaltam que a educação de jovens e adultos, neste momento, foi enterrada pela 

“Nova República”, quando o autodenominado “Brasil Novo” (1990), do primeiro 

presidente eleito após 1961, cria o Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania - 

PNAC, apresentado na ocasião com grande destaque publicitário em 1990 e extinto 

no ano seguinte sem qualquer explicação para a sociedade civil que o havia 

apoiado.   

A educação de jovens e adultos volta a ser destaque ainda na década de 90, 

momento da elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

(LEI 9394/96), ganhando destaque nos artigos 37 e 38, ao assegurar a gratuidade 

das oportunidades educacionais apropriadas, considerando as características do 

alunado (GADOTTI; ROMÃO, 2008).  

Em síntese, até a década de 50, esta modalidade de ensino era entendida 

como projeto de desenvolvimento social. Ao final desta década, duas correntes ou 

tendências foram mais significativas para a EJA. A primeira corresponde à educação 

libertadora, entendida como “educação conscientizadora”, proposta por Paulo Freire; 

a segunda, “educação funcional, ou profissional”, baseada em treinamento de mão 

de obra produtiva, útil ao projeto de desenvolvimento do país (GADOTTI; ROMÃO, 

2008). Não obstante a história da EJA tenha passado por diversas alternativas do 

Estado, como por exemplo a implementação de programas de alfabetização para 

adultos, o Brasil ainda passa por crises e acumula paradigmas negativos na 
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educação em geral, crise que pode ser exemplificada pelo fracasso da maioria dos 

programas de alfabetização que atinge principalmente países de Terceiro Mundo.  

Atualmente, mesmo com o apoio da LDB (Lei 9394/96), ainda permanecemos 

com um alto índice de analfabetismo no país. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, os indicadores em 2010 apontavam que o índice de 

analfabetismo de pessoas de 15 a 24 anos era de 44,6 %; de 25 a 39 anos de 

17,4%; de 40 a 59 anos de 35%; de 60 ou mais anos de idade 42,6%.  

Uma questão importante a ser considerada nos programas de educação de 

EJA é o perfil dos estudantes, visto serem escassas as pesquisas que estudem e 

tratem das características dessa população, o que pode tornar complexo e 

equivocado o processo de ensino e aprendizagem nesta modalidade (ANJOS; 

GOMES; SOUZA, 2012). De modo geral, pode-se dizer que os programas 

governamentais destinados à EJA são formados por uma população heterogênea, 

pessoas que trazem consigo um histórico de fracasso escolar. Esse diferencial se 

constitui um desafio para o educador, que deve realizar um trabalho que garanta o 

acesso e a aprendizagem à cultura letrada, visando possibilitar ao aluno adulto a 

participação mais ativa e produtiva no mundo do trabalho, da política e da cultura. 

Segundo Gadotti e Romão (2008), a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, no ano de 1991, ao tratar dos programas 

de EJA, enfatizava que o número de analfabetos continuava crescente e que parte 

desse problema e do fracasso dos estudantes se devia a diversos vieses, como por 

exemplo, equívocos nas concepções pedagógicas, métodos de ensino aplicados e 

ineficiência dos programas implementados, além das questões relativas ao perfil da 

clientela de EJA.  

 

1.2.  ESTUDOS NACIONAIS E TEMÁTICAS NA EJA 

 

Em busca de artigos e pesquisas desenvolvidos tendo como objetivo o estudo 

sobre EJA, percebemos que em quase sua totalidade os trabalhos baseiam-se em 

pesquisas qualitativas no âmbito de políticas públicas, descrição do perfil dos 

estudantes, propostas pedagógicas e práticas docentes, e em sua maioria com um 

caráter mais descritivo do que analítico, sendo escassas as investigações de cunho 

quantitativo e com uso de instrumentos validados de avaliação. A fim de dar um 
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panorama sobre as pesquisas realizadas, identificamos alguns estudos de revisão, 

os quais apresentam trabalhos acadêmicos realizados sobre o tema. 

Desde a década de 1970, o tema EJA tem sido alvo de pesquisa de forma 

mais sistemática. Haddad (2002) em sua revisão de literatura conclui que trabalhos 

desta modalidade são, em sua maioria, estudos de caso ou relatos de ações de 

experiências/práticas/projetos de escopo reduzido e em sua minoria sobre 

programas municipais ou estaduais realizados em uma ou poucas unidades 

escolares/salas de aula, concluindo assim que não trazem resultados consistentes. 

Quanto aos tópicos identificados nesta revisão, estes puderem ser classificados em 

cinco grandes temas geradores: Professor, Aluno, Concepções Práticas, Políticas 

Públicas de EJA e Educação Popular, apresentados no quadro abaixo:  

Quadro 1 – Temas e Subtemas sobre EJA 

 TOTAL 

TEMA 1 - PROFESSOR 32 

1. Relação Professor-Aluno e visões sobre EJA 12 

2. Professor: sua prática e formação 20 

TEMA 2 – ALUNO 48 

1. Perfil do Aluno 20 

2. Visão do Aluno 28 

TEMA 3 – CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 39 

1. Fundamentos Teóricos 6 

2. Propostas e Práticas Pedagógicas 10 

3. Leitura e Escrita; Matemática; outras áreas 23 

TEMA 4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EJA 40 

1. História da EJA 6 

2. Políticas Públicas Recentes 9 

3. Alfabetização 5 

4. Centros de Estudos Supletivos 8 

5. Ensino Regular Noturno 6 

6. Políticas Municipais e Educação Popular 6 

TEMA 5 – EDUCAÇÃO POPULAR 24 

1. Participação dos Movimentos Sociais em EJA 9 

2. Educação para cidadania 12 

3. Educação Popular na Primeira República 3 

TOTAL GERAL 183 

Fonte: Haddad (2002, p.14) 
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Silva (2010), em pesquisa realizada em 2008, que tinha como objetivo buscar 

teses e dissertações defendidas nos anos de 1999 a 2007 com a temática EJA, 

informa que utilizou em suas investigações o banco de teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) buscando dissertações e 

teses defendidas apenas nas universidades que obtiveram nota máxima na 

avaliação trienal (2002-2005) da Pós-Graduação strictu-senso na área da Educação, 

portanto universidades com reconhecida excelência acadêmica, a saber: Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS), (SILVA, 2010).  

A seguir, apresentaremos alguns dos dados coletados que tinha por objetivo 

apresentar uma visão geral a respeito das temáticas de EJA desenvolvidas nas 

teses e dissertações encontradas nas universidades supracitadas.  

Quadro 2 – Distribuição da produção acadêmica sobre EJA 

ANO DISSERTAÇÃO TESE TOTAL 

1999 5 -- 5 

2000 4 -- 4 

2001 13 -- 13 

2002 12 1 13 

2003 6 1 7 

2004 9 1 10 

2005 6 2 8 

2006 6 5 11 

2007 12 2 14 

TOTAL 73 12 85 

Fonte: Banco de Teses - CAPES 

A partir do quadro 2 é possível observar a predominância de dissertações de 

mestrado no período aferido com distribuição média anual de nove dissertações e 

teses tratando sobre a temática EJA. 
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Quadro 3 – Temas e Subtemas em EJA – 1999 a 2007 

 DISSERTAÇÕES TESES TOTAL 

TEMA 1 - PROFESSOR 13 2 15 

3. Relação Professor-Aluno e visões sobre EJA 3 1 4 

4. Professor: sua prática e formação 10 1 11 

TEMA 2 – ALUNO 19 2 21 

3. Perfil do Aluno 12 1 13 

4. Visão do Aluno 7 1 8 

TEMA 3 – CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 24 5 29 

4. Fundamentos Teóricos -- -- -- 

5. Propostas e Práticas Pedagógicas 8 3 1 

6. Leitura e Escrita;  5 1 6 

Matemática; 7 -- 7 

Outras Áreas 4 1 5 

TEMA 4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EJA 12 1 13 

7. História da EJA 1 -- 1 

8. Políticas Públicas Recentes 1 -- 1 

9. Alfabetização 6 1 7 

10. Centros de Estudos Supletivos 1 -- 1 

11. Ensino Regular Noturno 2 -- 2 

12. Políticas Municipais e Educação Popular 1 -- 1 

TEMA 5 – EDUCAÇÃO POPULAR 5 2 7 

4. Participação dos Movimentos Sociais em EJA 5 -- 5 

5. Educação para cidadania -- 2 2 

6. Educação Popular na Primeira República -- -- -- 

TOTAL GERAL    

Fonte: Banco de Teses - CAPES 

No quadro 3, a concentração de estudos tem como tema principal 

concepções e práticas pedagógicas, no total de 29 trabalhos, e dentro dos subtemas 

o desenvolvimento de pesquisas voltadas a: material didático de matemática, 

saberes do cotidiano e saberes escolares voltados à temática do letramento e 

alfabetização matemática, ensino da língua materna e o papel da arte e da música 

na EJA. Na maioria delas, o enfoque se concentra nas propostas e práticas 

pedagógicas seguidas do subtema aprendizagem que trata de aspectos do 

letramento para além da escolarização, debatendo sobre a formação do leitor adulto 

e estratégias de ensino e o papel do currículo na sala de aula.  
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Outro tema de destaque nas pesquisas, com 21 trabalhos, é o que trata sobre 

o aluno da EJA, as quais retratam o perfil dos alunos, com ênfase nos aspectos 

ligados à caracterização deste público, quais sejam: juventude, velhice, relação 

educação e trabalho, heterogeneidade entre os sujeitos e suas representações 

sociais. Tais estudos contribuem com uma mudança de visão a respeito dos alunos 

de EJA uma vez que fazem uma crítica ao estereótipo criado sobre estes 

educandos, além de problematizar questões relevantes na educação de jovens e 

adultos como: tempo, espaço e aprendizagem. 

No que diz respeito ao tema professor, diversos trabalhos dão ênfase a 

importância do conhecimento da realidade da EJA por meio de experiências e 

práticas inovadoras estabelecidas pelos educadores, destacando a preocupação 

com os conteúdos e conhecimentos mediados por estes profissionais, além das 

características, expectativas e valores de educadores e alunos. A maioria das 

pesquisas trata da formação inicial e continuada dos professores e do papel e 

responsabilidade das universidades nos cursos oferecidos a estes profissionais, com 

destaque para a necessidade de melhorar o planejamento dos cursos no que diz 

respeito à atuação na EJA.  

Quanto a políticas públicas em EJA (13 trabalhos), as pesquisas trazem como 

foco a discussão sobre alfabetização de jovens e adultos e práticas de implantações 

de projetos na área, por meio de programas que incluam ações culturais e 

educativas que valorizem e aumentem as expectativas dos educandos que retornam 

à sala de aula, com a crítica de que o objetivo dos cursos não deve se pautar 

somente no ensino da leitura e escrita, mas na formação do sujeito letrado. Quanto à 

educação popular, poucas pesquisas são desenvolvidas no período (7 trabalhos). 

É importante destacar que somente duas pesquisas neste último período 

tratam dos temas: desempenho e evasão escolar. A primeira pesquisa, de natureza 

qualitativa, desenvolvida por Gislaine Aquino em 2001, realizada com a participação 

de 4 alunos da Secretaria Municipal de Porto Alegre (RS), amplia o debate sobre 

pesquisas já realizadas que tentam explanar e fundamentar que as condições sócio 

econômicas são fatores determinantes no desempenho escolar, e pondera sobre 

razões a respeito do alto índice de reprovações dos alunos nas etapas iniciais do 

ensino fundamental ligadas à alfabetização, além de pesquisar a respeito dos 

fatores que interferem na aprendizagem. 
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A segunda pesquisa é a de Carla Chamorro em 2002, e trata sobre o que a 

autora nomeia de “alegria na escola noturna”, ao analisar possibilidades de mudança 

no processo de aprendizagem de alunos de EJA que estudam no período noturno 

em uma escola pública de Ensino Fundamental em Morro Reuter (RS). O objetivo da 

pesquisa é a busca pela diminuição dos índices de evasão e reprovação no 

município, que possui altos índices de fracasso escolar. Em suas conclusões, a 

pesquisadora percebe situações que interferem na “alegria da escola”, que segundo 

a mesma, é uma das causas do fracasso escolar. Infere que uma relação dialógica e 

amiga entre professores e alunos, e entre alunos e seus pares, além do 

compromisso com a aprendizagem, têm interferência direta na manutenção do aluno 

na escola. 

No mais, das pesquisas desenvolvidas, alguns temas se mantêm atuais, 

principalmente no que diz respeito a questões como alfabetização e busca de 

compreender o perfil dos alunos da EJA. É possível perceber que a Educação de 

Jovens e Adultos vem assumindo um novo papel social relevante no sentido de 

fortalecer a cidadania dos que a buscam. Outro aspecto relevante é o de que a 

estrutura das pesquisas tem buscado aprofundamento na compreensão de 

demandas atuais que surgem ao longo do tempo. No entanto, temas importantes 

ligados à avaliação, dificuldade de aprendizagem e desempenho acadêmico, 

práticas pedagógicas e sua relação com o índice de evasão, necessitam de maior 

atenção e investigação, pois poucas pesquisas tratam destes temas e quando o 

fazem é de forma genérica e superficial (SILVA, 2010). 

Finalizando a apresentação de Silva (2010), a autora afirma que dois dos 

subtemas presentes na pesquisa de 2002 não são encontrados no período de 1999 

a 2007, quais sejam: fundamentos teóricos da EJA e educação popular na Primeira 

República.  

Rial (2007) também realizou uma revisão bibliográfica sobre o tema EJA, por 

meio de levantamento de produção acadêmica em programas de pós-graduação em 

instituições brasileiras das décadas de 1987 a 2006, a partir dos registros do portal 

de teses da CAPES e trabalhos e pôsteres publicados neste mesmo período. Assim 

como previamente relatado, os trabalhos sobre EJA têm se constituído por temas de 

políticas públicas, de ações alternativas promovidas por vários setores e 

movimentos sociais, de propostas pedagógicas específicas e de implicações 

práticas das diferentes concepções da alfabetização ao nível médio. 
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1.3. EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL 

 

De acordo com a LDB, a modalidade EJA faz parte da Educação Básica no 

Brasil. A fim de apresentar uma visão mais ampla de como está a educação no 

Brasil e os resultados do último senso de EJA, seguem abaixo alguns índices. 

De acordo com o censo educacional de 2016, realizado pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, atualmente, há 2,8 

milhões de brasileiros de 4 a 17 anos sem frequentar escola.  

 Há 3,4 milhões de alunos frequentando a EJA no Brasil, destes: 628.393 

estão matriculados no Ensino Fundamental anos iniciais; 1.356.141 estão 

matriculados no Ensino Fundamental anos finais; 1.341.841 frequentam o ensino 

médio; e os demais, no ensino profissionalizante. A partir destes dados, podemos 

verificar que ainda há uma grande parte da população brasileira sem acesso à 

educação e um alto índice de analfabetos buscando a EJA como forma de reparar o 

tempo perdido. Portanto, a EJA é uma modalidade de valor socioeducacional 

expressivo em nossa sociedade (INEP, 2017). 

Os dados acima revelam quão deficitária se mantém a educação no Brasil, e 

como o país continua reproduzindo a dívida histórica com grande parte de nossos 

jovens e adultos que permanecem sem seus direitos garantidos. Para que tais 

direitos sejam minimamente atendidos é preciso ampliar a oferta de escolarização a 

essa parte da população a quem foi negado o direito à educação na infância. Oferta 

esta que deve ser realizada a partir da adequação do ensino, a fim de que seja 

comunicado de forma a atender as necessidades deste público.  

1.4. EDUCAÇÃO E PROPOSTA DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS 

 

É importante ponderar que o adulto não pode ser tratado como crianças que 

estão no início da vida, pois possuem características diversas no processo de 

aprendizagem. Segundo Durante (2007, p. 19), é preciso ter consciência de que “os 

processos de desenvolvimento estão relacionados a três grandes fatores: etapa da 

vida, circunstâncias culturais, históricas e sociais de sua existência e experiências 

particulares de cada um, não generalizáveis para outras pessoas. ” Jovens e adultos 

buscam aplicação imediata do aprendizado escolar em sua vida. O adulto, 
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normalmente de início, apresenta-se resistente e temeroso em relação à escola, 

sente-se de certa forma ameaçado, precisando de motivação e estímulo para 

desenvolver sua autoestima, pois sua falta de compreensão inicial pode lhe causar 

tensão, angústia e complexo de inferioridade. De acordo com Furter (1974), por 

anos, a andragogia tem ensinado que a realidade do adulto é diversa da criança, 

mas pouco desta metodologia tem sido incorporada no processo de ensino e 

aprendizagem deste público. 

A andragogia é a arte ou ciência de orientar adultos na aprendizagem, a partir 

dos conhecimentos prévios, considerando sua história de vida. Furter (1974), 

considera a andragogia como um conceito abrangente, e que para orientá-los a 

aprender, é preciso considerar que as experiências de vida são a fonte mais rica 

para a aprendizagem. O modelo andragógico baseia-se nos seguintes princípios: 

necessidade de saber; autoconceito do aprendiz, papel das experiências; prontidão 

para aprender, orientações para a aprendizagem e motivação. 

Segundo Apostólico (2012), pesquisas na área educacional demonstram 

maior preocupação com as estratégias para o aperfeiçoamento na maneira como os 

conteúdos são construídos do que como se dá a apropriação do saber por parte dos 

alunos. Para a autora, no que diz respeito à aprendizagem, a pedagogia costuma 

estar relacionada primeiramente à forma de aprender das crianças, mas que não só 

isso, ela também abrange o público adulto. Entretanto, nota-se que a valorização 

dada ao ensino de adultos tem recebido tratamento secundário. 

Para uma aproximação com a pedagogia, Nottingham (1993) elabora um 

breve histórico sobre a andragogia: 

 

O termo andragogia foi formulado originalmente por Alexander Kapp, 
professor alemão, em 1833; caiu em desuso e reapareceu em 1921, 
no relatório de Rosenstok, sinalizando que a educação de adulto 
requer professores, métodos e filosofia diferenciados. Eduard 
Lindeman, em 1927, adotou o termo de Rosenstock e usou-o poucas 
vezes nos Estados Unidos. O vocábulo andragogia foi utilizado 
amplamente, desde a década de 60, na França, Yugoslávia e 
Holanda para se referir à disciplina que estuda o processo da 
instrução de adulto ou a ciência da educação de adulto. 
(NOTTINGHAM, 1993, p.48). 

 

Eduard C. Lindeman (1926) introduziu os fundamentos para uma teoria da 

aprendizagem para adultos, denominada como corrente artística ou intuitiva, com a 

publicação de The Meaning of Education. Sua investigação baseou-se na busca de 
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entender o modo como os adultos aprendem, com o propósito de descobrir novos 

saberes por meio da percepção e análise experimental. Em suas pesquisas, verifica-

se que Lindeman estabelece uma dicotomia entre a educação de adultos e a 

educação formal, ou convencional, e não entre jovens e adultos como poderíamos 

inicialmente supor. 

Segundo Lindeman (1926), a proposta de ensino para a educação de adultos 

parte da premissa do uso de situações problema, e não de disciplinas. O sistema 

acadêmico desenvolveu-se de forma inversa: professores e disciplinas como centro 

do trabalho educacional, e o aluno como fator secundário. Desta feita, na educação 

convencional, espera-se que o aluno se adapte ao currículo estabelecido, já na 

educação de adultos, o currículo é construído a partir dos interesses e necessidades 

dos alunos. 

 Em 1928, Lindeman propôs a corrente científica para estudos sobre a 

habilidade de aprendizagem dos adultos, por ocasião da publicação de Adult 

Learning. Esta corrente busca “descobrir novos caminhos educacionais por meio de 

investigação rigorosa”. Para isso, dedicou-se a investigar como se dá a habilidade 

de aprendizagem do adulto e não os processos educacionais. A relevância de seus 

estudos é porque apresentam fundamentação cientifica para aquilo que, a princípio, 

se constituía apenas uma crença: de que os adultos podiam aprender.  

Portanto, é possível afirmar que na década de 1940, foi divulgada a maioria 

dos elementos conceituais ligadas à aprendizagem de adultos, porém ainda de 

forma muito fragmentada e não articulada a um modelo integrado de aprendizagem. 

Na década de 1950, áreas como ciências sociais, filosofia e psicologia intensificaram 

pesquisas ligadas à aprendizagem de adultos.  

Knowles (1980) aponta cinco premissas que mudaram a perspectiva de 

ensino voltado às crianças para o foco em adultos. A primeira premissa é o 

“autoconceito”, que aponta a distinção entre dependente e autodirigido. A criança 

tem uma relação de dependência do professor, enquanto o adulto precisa ser 

mediado, orientado, ele tem papel ativo na decisão e em suas escolhas. A segunda 

premissa está relacionada às “experiências” vividas. O adulto, evidentemente, 

possui mais vivências do que a criança, desta forma, supostamente, terá mais 

capacidade de interpretar, transformar e dar sentido às várias situações de 

aprendizagem. A terceira premissa é a “prontidão a aprender”, centrada nos papéis 

sociais. De acordo com o autor, a criança habita seu mundo particular e ainda não 
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consegue se situar numa perspectiva de espaço e tempo social. A quarta é a 

“perspectiva de tempo”, adultos aprendem à medida que conseguem vislumbrar 

aplicação prática e breve às situações-problemas. A quinta e última premissa é a 

“motivação”, que no indivíduo amadurecido precisa ser trabalhada com propósitos, 

em função das quatro premissas iniciais.  

O quadro elaborado por Knowles apresenta as cinco premissas aqui 

descritas. 

Quadro 4 - Diferenciação entre crianças e adultos 

Autoconceito Ser de personalidade dependente para um autodirigido. 

Reservatório de 

experiências 

Acumula e se transforma em um recurso crescente para 

aprender. 

Prontidão a aprender Torna-se orientada, cada vez mais, às tarefas de 

desenvolvimento de seus papéis sociais. 

Perspectiva de Tempo Muda de uma procrastinação do conhecimento à 

imediata aplicação e orientação, sendo que a orientação 

da aprendizagem se desloca de uma aprendizagem 

centrada nas disciplinas a uma centrada no problema. 

Motivação É interna no indivíduo amadurecido. 

      Fonte: Knowles, 1980, pág. 44-45. 
 

Ao pesquisar a respeito da didática empregada para o ensino destinado ao 

público adulto, Apostólico (2012) aponta a Andragogia como ciência, estabelecendo 

a distinção entre as formas de aprender de crianças e adultos, não como uma forma 

de insinuar uma divisão entre Pedagogia e Andragogia, mas apresentando sua 

preocupação com a necessidade do entendimento de que é preciso que se 

estabeleçam didáticas mais efetivas ao ensino destinado a este segmento.      

Segundo a autora, ao longo de toda história educacional, há diversas 

concepções a respeito de técnicas de desenvolvimento de aprendizagem discente, 

no entanto, poucos estudos ligados especificamente à aprendizagem de alunos 

adultos. Ela constata ainda que “falta um olhar que contemple os aspectos afetivos, 

motivacionais, que possam favorecer maior envolvimento entre professor e aluno” 

(p.122). Apostólico pondera que o desenvolvimento da sociedade está 

intrinsecamente ligado à escolarização da população, de maneira que é fundamental 

investirmos em estratégias, didáticas e pesquisas neste segmento, para formação 
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de sujeitos que tenham subsídios para tomada de decisões conscientes e assertivas 

nas diversas áreas da vida.                                                                                                                                                        

Mais recentemente, Moura (2016) vem corroborar os pensamentos de 

Apostólico ao ponderar sobre a importância em identificar os fatores condicionantes 

da aprendizagem de adultos, destacando o ensino direcionado a este público, não 

só pelo fato de adultos e crianças aprenderem de formas diferentes, mas 

especialmente pelas mudanças ocorridas nos últimos dois séculos e que 

revolucionaram a forma de o indivíduo interagir com o entorno. O estudo de Moura 

parte do pressuposto de que a andragogia é a abordagem mais adequada no 

procedimento de educação do público adulto, uma vez que atende ao novo contexto 

da sociedade contemporânea, ao concluir que a aprendizagem se dá em uma ação 

compartilhada entre professor e aluno, sendo um modelo que se fundamenta no 

“aprender fazendo”: 

O aprendiz adulto desenvolve papéis sociais complexos, aplica o que 
aprende na sua realidade imediatamente e tem sua aprendizagem 
centrada na resolução de problemas. Assim, o aluno adulto se 
desprende da obrigação de domínio por terceiros em seu processo 
de aprendizagem, pois já expandiu sua capacidade de auto direção, 
assim como, traz consigo experiências vivenciadas anteriormente. 
(MOURA, p.62).  

 
A metodologia do modelo andragógico é voltada, portanto, à participação 

ativa dos alunos, com uma organização curricular flexível, que visa atender às 

especificidades do público adulto. O docente, nesse processo, precisa conhecer 

como se dá o desenvolvimento e quais necessidades das diferentes faixas etárias às 

quais vai atender. Este profissional servirá como facilitador e, como tal, sua relação 

com os educandos é horizontal, utilizando como ferramenta principal de trabalho o 

diálogo, além do respeito, a colaboração, a confiança, a motivação, a informalidade, 

garantindo que o aluno se sinta seguro e confiante, propiciando um clima favorável à 

aprendizagem.  

Ao pensar no processo, condições e meios para que os educandos se 

relacionem com o conhecimento, é necessário que o docente tenha em mente o seu 

papel de facilitador e não transmissor do conhecimento, inteirando-se das questões 

sociais, culturais e econômicas envolvidas no histórico de ensino-aprendizagem de 

seus alunos adultos para que obtenha os subsídios necessários para realizar um 

trabalho contextualizado e personificado, promovendo condições ideais para o 
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desenvolvimento de uma aprendizagem significativa e de qualidade. (SANTOS, 

2014, p.2) 

Santos (2014) realizou um estudo com desenho qualitativo dedutivo, 

entrevistando docentes de cinco escolas de EJA em Uberaba, a fim de verificar à luz 

da Andragogia quais os processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos junto 

aos alunos da EJA, as metodologias e critérios utilizados pelos professores. Quanto 

às características necessárias ao perfil do profissional docente de EJA, a autora 

explica que os professores não souberam descrever e informaram que este tema 

não foi contemplado em sua formação. No que diz respeito à forma de aprender dos 

alunos desta modalidade, os professores afirmaram que o processo de 

aprendizagem acontece de forma diferenciada em relação aos que estudam no 

ensino regular que, segundo eles, se deve à heterogeneidade na sala de aula, o 

pouco tempo e as dificuldades para aprender, mas que a apesar das dificuldades 

apresentadas pelo grupo, os alunos de EJA costumam ser mais comprometidos, 

dedicados e interessados. Alguns professores destacaram como fator relevante para 

a aprendizagem significativa a utilização de atividades que considerem a experiência 

de vida dos educandos desta modalidade a fim de contextualizar o ensino. A autora 

finaliza fazendo considerações de que a andragogia oferece uma possibilidade de 

um ensino mais significativo por partir das experiências e conhecimentos prévios dos 

educados da modalidade EJA.   

A Andragogia pode ser entendida, portanto, como um caminho educacional 

que busca compreender o adulto, podendo ser considerada uma teoria, mas 

também um método de ensino, que se reflete em um somatório de trocas de 

informações entre o facilitador do conhecimento e o estudante adulto e suas 

experiências (HAMZE, 2008). 

Chotguis (2007), em contraposição ao modelo pedagógico, e retomando as 

ideias defendidas por Knowles, enfatiza com mais detalhes que o modelo 

andragógico baseia-se em vários outros pressupostos, dentre os quais destacam-se:  

- A Necessidade de Saber. Os adultos investem energia 
investigando o que ganharão em aprender algo, assim, necessitam 
saber por que aprender.  
- Autoconceito do Aprendiz. Os adultos respondem ao 
autoconceito de serem responsáveis pela própria vida e pelo que 
acontece com ela, inclusive pelo que aprende.  
- O Papel das Experiências dos Aprendizes. Os adultos acumulam 
mais experiências e de diferentes tipos, do que na juventude.  
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- Prontos para Aprender. Adultos estão prontos para aprender o 
que vai fazer diferença em sua vida cotidiana, em situações reais.  
- Motivação. As pressões internas, como desejo de satisfação no 
trabalho e autoestima são motivadores mais potentes para os adultos 
do que as externas, como melhor emprego, salário etc. (CHOTGUIS, 
2007). 
 

Uma questão preponderante na andragogia é a busca por compreender qual 

a motivação para aprender dos educandos jovens e adultos. 
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2 MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM 

 

A palavra motivação é derivada do verbo latim “movere”, isso é, mover. A 

ideia do movimento que impulsiona à ação, a persistência em fazer algo. Segundo 

alguns especialistas, como Murray (1986) e Garrido (1990), a motivação é um fator 

interno, uma força que tem origem no interior do indivíduo.  

De acordo com Mussak (2010, p.8): 

 
A motivação é composta pelo conjunto de motivos, das razões de 
ordem lógica, racional, cartesiana que levam o indivíduo a fazer suas 
opções na vida. Viver é optar, não é verdade? Se eu não tiver 
motivos pessoais para agir, sou uma pessoa desmotivada. 

 

Para Burochovitch e Bzuneck (2009, p. 13 e 15), “a motivação tornou-se um 

problema de ponta em educação, pela simples constatação de que, em paridade de 

outras condições, sua ausência representa queda de investimento pessoal de 

qualidade nas tarefas de aprendizagem”.  

Para Neves (2010, p.36), a definição de motivação pode ser 

 
...um conjunto de processos de ativação e persistência do 
comportamento. Ser motivado é estar inspirado para uma ação 
específica, é ter iniciativa. O contrário, aquele que não possui tais 
características, é considerado desmotivado. No contexto ensino-
aprendizagem, a motivação é o fator interno que impulsiona o aluno 
para estudar, iniciar os trabalhos e perseverar neles até o fim. 
 

 
A motivação é tudo o que desperta, dirige e condiciona a conduta, além de 

um elemento fundamental na aplicação dos recursos que o indivíduo emprega para 

alcançar seus objetivos (BALANCHO; COELHO, 1996, apud LOURENÇO & PAIVA, 

2010). 

As teorias de motivação priorizam o estudo das crenças, valores e emoções 

dos indivíduos por compreendê-las como mediadoras do comportamento, portanto, 

de forte influência sob o processo motivacional (WEINER 1985, apud, MARTINI, 

M.L., 2008). Desta feita, as pesquisas apontam que a relação aprendizagem-

motivação vai além dos pré-requisitos estabelecidos, é uma relação mútua, uma vez 

que a motivação pode produzir efeitos na aprendizagem e vice-versa (LOURENÇO; 

PAIVA, 2010). 
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A proposição motivação para a aprendizagem tem recebido grande 

notoriedade acadêmica devido à pertinência e pelo seu poder prognóstico dos fatos 

no contexto escolar (SPINATH, 2005). Constata-se um aumento de estudos e 

pesquisas da temática no âmbito acadêmico, ao longo dos anos, com base em 

teorias cognitivas e sociocognitivas (MARTINI & BORUCHOVITCH, 2004a).  

Para Alcará e Guimarães (2007), educacionalmente, a motivação é um 

importante desafio, visto ter um envolvimento direto com os interesses do aluno no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Fundamentada na revisão da literatura especializada, constata-se que a 

motivação do aluno está ligada a fatores como: a inteligência, o contexto familiar e a 

condição socioeconômica, é uma condicionante considerada relevante no processo 

ensino-aprendizagem, uma vez que afeta as aprendizagens e o desenvolvimento do 

aluno influenciando o grau de investimento deste no processo (LEMOS, SOARES, 

ALMEIDA, 2000, p.42, apud, DUQUE ET AL, 2006).  

O aluno envolvido e motivado procura oportunidades e novos conhecimentos, 

demonstrando interesse e entusiasmo na realização das tarefas propostas. Portanto, 

a motivação do aluno é uma variável relevante no processo ensino e aprendizagem, 

uma vez que seu resultado, no que diz respeito ao rendimento escolar - sucesso 

educacional, não pode ser explicado somente pela variável. (LOURENÇO; PAIVA, 

2010). 

O envolvimento no processo de ensino e aprendizagem de forma motivada 

torna a escolarização um processo mais eficaz. Em estudo realizado por Bastiani 

(2011) em uma escola no município de Santa Helena, 37 alunos do ensino 

fundamental (1ª a 4ª séries) do segmento jovens e adultos responderam a um 

questionário com questões a respeito da motivação para aprendizagem, 

apresentando o seguinte resultado: 78,8% dos alunos alegaram motivação para 

aprender os conteúdos. Quanto aos demais (21,2%), que alegaram não se sentirem 

motivados, a autora infere que a ausência de motivação tornará mais difícil sua 

trajetória escolar e permanência na escola. Outros resultados apontados como 

relevantes ao estudo no que diz respeito a motivação e aprendizagem, apontam que 

57,6% afirmaram entender que sua aprendizagem é ótima no que diz respeito ao 

conteúdo, 27,3% boa e 15,1% regular. A autora conclui que a motivação associada 

ao interesse em aprender é um componente importante no processo educacional de 

jovens e adultos.  
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O interesse pelos aspectos motivacionais na aprendizagem é relativamente 

novo, pois as teorias antigas sobre a aprendizagem restringiam a motivação a uma 

pré-condição importante. Atualmente, as pesquisas realizadas permitiram concluir 

que a relação entre aprendizagem e motivação vai além desta pré-condição, ela é 

recíproca, dessa forma, a motivação pode produzir um efeito na aprendizagem e no 

desempenho, assim como a aprendizagem pode interferir na motivação. (PFROMM, 

1987; SCHUNK, 1991; MITCHELL Jr, 1992, apud SIQUEIRA;WECHSLER, 2006). 

Desta feita, a motivação é tida como um elemento fundamental na aplicação 

dos recursos que o indivíduo emprega para alcançar seus objetivos. Tais 

características justificam a importância que é atribuída à motivação na 

aprendizagem escolar. Alguns autores destacam que por meio da motivação é 

possível despertar no aluno as razões para aprender, para descobrir e aprimorar 

competências (BALANCHO; COELHO, 1996). Assim, a motivação é fundamental 

para o desempenho acadêmico dos alunos e na apropriação total às demandas do 

ambiente escolar. 

 

2.1.  MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA E MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA 

 

Atualmente, pesquisadores defendem a existência de pelo menos dois tipos 

de motivação ou de orientação motivacional principais: motivação intrínseca e 

motivação extrínseca. 

A motivação extrínseca é aquela em que o controle de conduta é influenciado 

decisivamente pelo meio exterior, em que os fatores motivacionais não são inerentes 

nem ao sujeito nem à tarefa, mas ao resultado da interação entre ambos. Ao 

contrário da motivação intrínseca, em que o controle da conduta se baseia 

sobretudo no sujeito em si, de seus interesses e disposições. Assim, a motivação 

extrínseca está relacionada a metas externas, ou seja, com eventos em que a 

conduta se estabelece a partir da finalidade da recepção de recompensa ou no 

evitar punições ou castigos. Em situações como estas, o sujeito está focado em si 

mesmo, em sua autoimagem, com o seu “eu” (TAPIA, 1997, p.3).   

A motivação intrínseca corresponde a situações em que não há necessidade 

de recompensa, mas a fatos ou tarefas que satisfazem por si só o sujeito, 

correspondem-lhe a metas internas ” (TAPIA,1997, p.3).  Ainda segundo estudos 

prévios, alunos com metas de aprendizagem comprometem-se mais 
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espontaneamente com a própria aprendizagem, com a intenção de adquirir novos 

conhecimentos e desenvolver competências. Por outro lado, alunos com metas de 

rendimento estão mais ansiosos em atestar seus níveis de competência e com os 

juízos positivos que deles se possa fazer. Portanto, os alunos motivados 

intrinsecamente se movem face às tarefas escolares com a finalidade de 

desenvolver suas competências, enquanto os de motivação extrínseca são, 

sobretudo, impulsionados por mecanismos nos quais o objetivo é apenas o de obter 

avaliações positivas (FONTAINE, 1990; ARIAS, 2004). 

 

2.1.1.   Teoria da Autodeterminação  
 

Deci e Ryan (2002) propõem a Teoria de Autodeterminação (TA), na qual 

defendem que os pressupostos à motivação são diferentes de um indivíduo para 

outro e são um continuum entre a motivação intrínseca e a motivação extrínseca, 

dependendo do nível de interiorização que o sujeito faz das suas experiências.  

Uma regulação intrínseca interpreta o tipo de motivação inata e instintiva em 

que o indivíduo faz algo pelo interesse e prazer que essa ação lhe proporciona 

(RYAN, 1995); ao contrário, na motivação extrínseca, o sujeito atua pelo resultado 

do seu desempenho. A motivação intrínseca é o fenômeno que melhor explicita o 

potencial positivo da natureza humana, sendo considerada por Deci e Ryan (2000), 

entre outros, o suporte para o crescimento, integridade psicológica e coesão social. 

Representa uma tendência natural para procurar a novidade, o desafio e para atingir 

e exercitar as próprias competências. Diz respeito ao empenho numa determinada 

tarefa por esta ser interessante, envolvente ou, de certa forma, criadora de 

satisfação.  

A TA revela três necessidades psicológicas inerentes à motivação intrínseca, 

quais sejam: a necessidade de autonomia; a necessidade de competência; e a 

necessidade de pertencer ou de estabelecer vínculos. Segundo Deci e Ryan (1985), 

a interiorização pelo indivíduo destas três necessidades é considerada essencial 

para um bom desenvolvimento e saúde psicológica. A autonomia constitui-se como 

a aptidão de o sujeito se autogovernar; o direito ou capacidade de se dirigir por leis 

próprias, assim como a liberdade ou a independência moral ou intelectual. Nesta 

perspectiva, as pessoas tendem a realizar uma atividade por acreditarem que a 

fazem por vontade própria e não por serem obrigados devido a pressões externas. 



32 
 

 

Dessa percepção, diz apresentar um comportamento intrinsecamente motivado, 

estabelecendo metas pessoais, evidencia os seus ajustes e contrariedades, delineia 

as ações necessárias para concretizar seus objetivos e avalia adequadamente o seu 

progresso.  

Relativamente à necessidade de competência como fator essencial da 

motivação intrínseca, esta teve como pilar os trabalhos de White (1975) que usou a 

expressão “competência” para descrever a capacidade de o indivíduo interagir de 

uma forma satisfatória com o seu meio ambiente. Para o autor, a experiência de 

controle da atividade estimuladora e o incremento da competência dela resultante 

conferem emoções positivas ao indivíduo, as quais denominou sentimento de 

eficácia.  

Outro aspecto importante a considerar na TA, como já foi referido, é a 

motivação extrínseca. Um aluno extrinsecamente motivado é aquele que executa 

uma tarefa interessado em compensações externas ou sociais. Um aluno com este 

tipo de motivação está mais interessado na opinião de terceiros, as atividades são 

realizadas com a principal finalidade de agradar a professores e/ou pais, para ter 

recompensas externas, receber elogios ou somente para evitar uma punição. Em 

contexto escolar, presumivelmente na maioria dos casos, a motivação extrínseca, 

guiada pela utilização de estímulos que não a própria atividade, é mais frequente e 

necessária. Assim, poder-se-á dizer que a motivação é afetada por incentivos 

intrínsecos e extrínsecos, bem como é inconcebível imaginar qualquer situação da 

nossa vida quotidiana na qual pudéssemos agir de modo totalmente independente 

das influências externas (DECI; RYAN, 2000). 

 

2.2  MOTIVAÇÃO, INTELIGÊNCIA E APRENDIZAGEM NA EJA 

 

Os fatores motivacionais para o público de EJA nos remetem aos objetivos 

dos alunos desta modalidade, apontados nos diversos artigos ligados ao tema, como 

por exemplo os apresentados por Caetano, Silva e Silva (2010), quais sejam os 

educandos vêm à EJA como uma oportunidade de reintegração escolar, a fim de 

recuperar a defasagem série/idade determinada pelo afastamento dos estudos por 

conta das exigências de um trabalho precoce que resultou na exclusão do sistema 

escolar ou reprovações sucessivas. 
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 A motivação é um aspecto importante no processo de aprendizagem 
em sala de aula, pois a intensidade e a qualidade do envolvimento 
exigido para aprender dependem dela. Os estudantes desmotivados 
pelas tarefas escolares apresentam desempenho abaixo de suas 
reais potencialidades, distraem-se facilmente, não participam das 
aulas, estudam pouco ou nada e se distanciam do processo de 
aprendizagem. Assim, aprendem pouco, correndo o risco de evadir 
da escola limitando as suas oportunidades futuras. Ao contrário, um 
estudante motivado mostra-se envolvido de forma ativa no processo 
de aprendizagem, com esforço, persistência e até entusiasmo na 
realização das tarefas, desenvolvendo habilidades e superando 
desafios. (CAVENAGHI, 2009, p. 2). 
 
 

Além desses fatores, são apontadas as razões ligadas não só a questões 

educacionais, mas relativas a necessidades socioeconômicas, pois o aluno 

trabalhador da EJA chega à escola com o objetivo de adquirir o seu diploma para se 

beneficiar no seu trabalho, recebendo algum aumento ou até mesmo sendo 

“promovido” (CAETANO; SILVA; SILVA, 2010, p.11). 

Portanto, ao ponderar sobre motivação para a aprendizagem na EJA, é 

preciso considerar a característica do público atendido, quais sejam: 

heterogeneidade e características educacionais no que diz respeito ao “fracasso 

escolar” ou “ausência de escolarização”.  

 
Diferenças individuais e diferenças culturais fundem-se em um 
mesmo fenômeno de geração de heterogeneidade, a partir do 
envolvimento de indivíduos em diferentes atividades ao longo do seu 
desenvolvimento psicológico. Pessoas de diferentes membros do 
mesmo grupo, cultural ou não, pensarão sobre partes idênticas do 
ambiente de formas diversas; e a mesma pessoa pode pensar de 
maneiras diferentes, usando diferentes métodos estratégias e 
instrumentos conforme a atividade em que esteja envolvida. 
(TULVISTE, 2002, p. 58). 
 

 
Para Viana, Sanches e Miranda (2011), há uma peculiaridade ligada ao 

público de EJA no que diz respeito à concepção de mundo da pessoa que regressa 

aos estudos na idade adulta, muitas vezes após anos de afastamento da escola, ou 

mesmo daquele adulto que está começando agora sua trajetória escolar. São 

pessoas que já formaram sua visão de mundo pelas experiências vividas e que têm 

suas crenças e valores já constituídos. Além disso, os alunos jovens e adultos, ao 

contrário das demais modalidades de ensino, são tipos humanos diversos, com seus 

traços de vida, origens, idades, vivências profissionais, históricos escolares, ritmos e 

estruturas de aprendizagem diferenciadas. Vivem no mundo adulto do trabalho, têm 



34 
 

 

responsabilidades sociais e familiares e formaram seus valores éticos e morais a 

partir da experiência e do ambiente da realidade cultural em que estão inseridos.  

A princípio, é válido pontuar que sempre é possível criar condições 

adequadas para que as pessoas se sintam acolhidas, reconhecidas e, 

consequentemente, motivadas a adotarem cada vez mais uma postura participativa, 

através da qual possam produzir conhecimento coletivamente. A importância da 

motivação é tal que Freire (1996, p.16) afirma: “O problema da motivação paira 

sobre as escolas como uma pesada nuvem”. Sendo assim, é preciso reconhecer e 

especificar claramente quais os aspectos ligados à motivação despertam o aluno da 

EJA no desenvolvimento de suas competências e interesse cognitivo-educacional.  

Na EJA, o ensino não pode reduzir-se somente à inclusão social, mas deve 

motivar de forma significativa a aprendizagem, por meio de uma educação cognitiva, 

de forma a gerar compreensão das informações, reflexão a respeito das mesmas, 

relacionando-as a outras já conhecidas para utilizá-las nos diversos contextos 

vividos, ampliando nos indivíduos sua visão de mundo. De acordo com Maricato 

(2013, p.1), a educação cognitiva “está ligada à construção do conhecimento, do 

pensamento crítico e reflexivo; assunto que vem sendo debatido há alguns anos, na 

tentativa de melhorar a qualidade e eficiência do ensino/aprendizagem”. 

A aprendizagem, para Vygotsky (2003), “é o processo pelo qual o indivíduo 

adquire informações, habilidades, atitudes, valores e etc. a partir de seu contato com 

a realidade, o meio ambiente e as outras pessoas”. 

No entender de Vygotsky (1991), a escola deve concentrar esforços na 

motivação dos alunos, o que estimula e ativa recursos cognitivos. A motivação 

deverá ser tida como essencial no processo de aprendizagem, salvaguardando os 

casos em que se observem excessos. As motivações, tanto intrínseca quanto 

extrínseca, em excesso, acarretam danos para os alunos, sendo importante que 

haja um equilíbrio entre ambas. A aprendizagem é influenciada pela inteligência, 

incentivo, motivação. O estímulo, o impulso, o reforço e a resposta são elementos 

fundamentais para manter novas informações adquiridas e processadas pelo sujeito. 

Uma pessoa motivada possui um comportamento ativo e empenhado no processo 

de aprendizagem e, desta forma, aprende melhor. Assim, é muito importante que as 

tarefas escolares tenham em consideração este aspecto.  

Vygotsky (1991) explica, ainda, que as tarefas enfadonhas, rotineiras e sem 

apelo à motivação, isto é, que não têm em conta os desejos dos alunos, tendem a 
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ser assimiladas com mais dificuldade. Por outro lado, as que vão ao encontro dos 

seus interesses, ou atendem à sua realidade, são por si interessantes, levando-os a 

realizar as tarefas, a participarem de uma forma motivada e, consequentemente, 

possibilitam uma aprendizagem efetiva (VYGOTSKY,1991, p.87). 

O processo de ensino-aprendizagem para jovens e adultos deve ser 

desenvolvido pela escola considerando como condição de partida a competência 

real do educando, ou seja, aquilo que Paulo Freire (2004) chamava de 

“conhecimentos prévios”, e condição de chegada, os propósitos definidos pela 

mesma, observando como já tratado, as razões e a motivação pertinente ao 

educando. Portanto, o percurso a ser seguido nesse processo deverá respeitar e 

considerar as capacidades dos educandos, isto é, o nível de desenvolvimento 

potencial e os objetivos dos mesmos.  

Danyluk (2001) expõe que o adulto escolarizado é um sujeito culto, no sentido 

objetivo da cultura, porque consegue sobreviver na sociedade na qual está inserido. 

Aquilo que ignora talvez seja o que até então não existiu necessidade ou chance de 

se instruir. As pessoas que não sabem ler nem escrever já atuam em seus mundos 

como educados, ainda que não de forma escolarizada. O adulto traz consigo os 

saberes de suas vivências, embora dúvidas e medos o acompanhem e deixam à 

vista um ser cheio de vida e experiência existencial. 

Para Freire (2004), respeitar a história social do indivíduo na aprendizagem é 

uma forma de motivá-lo, impulsioná-lo a aprender. 

As autoras Romero e Vilela (2016) apresentam pesquisa a respeito da escrita 

na idade adulta a partir da tradução dos estudos desenvolvidos pelas francesas 

Leclère e Le Ferrec, trazendo uma reflexão a respeito das representações da 

aprendizagem dos adultos “iletrados”, que segundo elas, são herdadas de 

experiências escolares infelizes. A respeito da alfabetização, os professores em 

formação frequentemente fazem referência à aplicação de “um modelo de 

aprendizagem escolar da escrita centrado nas atividades de 

memorização/repetição/aplicação, modelo este pode não ter um caráter tão 

adequado visto que, de acordo com Le Ferrec, está ligado “às dimensões 

emocionais, em particular, de angústia, que correspondem aos sentimentos do que é 

penoso, a uma ansiedade em relação às situações de avaliação, bem como à 

exposição de suas dificuldades para os outros”.  
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Para as pesquisadoras, um dos desafios no trabalho de alfabetização dos 

“iletrados” está na elaboração de intervenções pedagógicas que permitam evoluir as 

representações da língua escrita, de seu funcionamento e das aprendizagens, na 

medida em que as representações já estabelecidas podem constituir um impeditivo 

para as aprendizagens em si. Um último aspecto da aprendizagem tratado pelas 

autoras diz respeito ao “aprender a aprender” ligado aos comportamentos cognitivos. 

Segundo elas, professores iniciantes ou com formação fragmentada no que diz 

respeito das especificidades dos públicos não escolarizados “subscrevem à hipótese 

de um déficit cognitivo quando certas atividades fazem com que esses adultos em 

formação fracassem”. As autoras finalizam citando o pensamento de Adami (2009, 

p. 59), “(...) os analfabetos não têm dificuldades para aprender a ler porque eles 

teriam um problema de ordem cognitiva ou de “raciocínio”, mas eles têm problemas 

de raciocínio porque eles não sabem ler e escrever”. 

Um ponto muito relevante é a questão do déficit de aprendizado atribuídos 

aos alunos de EJA, que, na verdade, em muitos casos, está relacionado com a falta 

do conhecimento básico de escrita e leitura, e não com algum problema cognitivo. 

Isso pode interferir nas escolhas das atividades em sala de aula e na motivação do 

aluno, tanto intrínseca como extrínseca. Assim, fica muito claro o papel do professor 

de motivar ou não o aluno, de acordo com a metodologia aplicada.  

Em uma outra pesquisa, sobre aprendizagem e exclusão na EJA, com a 

participação de 95 estudantes com faixa etária entre 19 e 65 anos, Prestes e Catão 

(2016) nos apontam alguns aspectos ligados a motivação e interesse do público da 

EJA no que diz respeito a aprendizagem e desenvolvimento de competências. De 

acordo com os resultados da pesquisa, o que desperta a motivação para 

aprendizagem de forma geral no grupo das pessoas com mais de 50 anos no que 

diz respeito à vontade de aprender a ler ou de alcançar uma escolaridade maior está 

ligada as condições concretas e cotidianas de suas vidas. Para as alunos mais 

velhos e analfabetos, um fator apontado como relevante é o de adquirir habilidade 

para ler e escrever, pois acreditam que suas vidas já estão traçadas e que, por esta 

razão, não há mais necessidade de darem prosseguimento aos estudos. Já entre os 

mais jovens, talvez por vivenciarem outras experiências de vida e compreenderem a 

realidade por meio de uma visão mais generosa, apresentam outras expectativas; 

afirmam querer prosseguir com os estudos aprendendo coisas novas, como 
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informática, artes ou uma profissão definida e têm interesse em concluir o ensino 

fundamental e médio e até fazer um curso superior. 

Podemos com isto inferir que o conceito de motivação para aprender nos 

alunos de EJA está ligado a visão de mundo destes indivíduos e suas necessidades, 

ou seja, a motivação para a aprendizagem está relacionada a ideia de aprender para 

viver melhor, visão esta que pode ser ampliada, modificada a medida em que novas 

exigências se apresentem. Prestes e Catão (2016) afirmam que com o passar dos 

anos, a vida muda e se renova e que nestes processos de renovação, surgem, 

outras necessidades e motivações para continuar estudando.  

Outro aspecto ligado à motivação a partir das necessidades individuais, 

apontado pelos alunos, e que corrobora com a ideia de que a motivação não é 

estática, está no interesse pela aprendizagem para uso das tecnologias e das 

mídias, que segundo as autoras “se transforma em um veículo que motiva as 

pessoas a aprenderem. Estas geram necessidades e se tornam um mecanismo 

relacionado com os benefícios da aprendizagem” (PRESTES E CATÃO, 2016 

p.155). Outras variáveis motivacionais para a aprendizagem apontadas pelos alunos 

deste estudo e que podem ser relacionadas a necessidades identificadas no público 

em geral da EJA são: necessidades cotidianas de locomoção, de se inserir na 

cidade, não depender de outra pessoa para viver a cotidianidade urbana, obter 

maior autonomia.  Ainda segundo as pesquisadoras, em vários depoimentos, 

estudar é algo assumido pelos mais velhos como ato de rejuvenescimento, sinônimo 

de prazer, de distração, atividade criadora de novas amizades e de ocupação 

positiva da vida.  

É importante destacar que os alunos de EJA apresentam uma característica 

motivacional diferente de outros educandos, pois viveram uma história de exclusão 

educacional. Dessa forma, os motivos que os impulsiona a aprender estão ligados a 

uma realidade diferente da experimentada por alunos que seguem no ensino 

regular. 

Em síntese, de acordo com Prestes e Catão (2016), é possível que não exista 

um motivo específico para que jovens e adultos procurem aprender, mas, sim, “um 

conjunto de razões ou motivações relacionadas às suas escolhas de vida, 

sintetizado na fala de um adulto de 30 anos, quando se perguntou sobre os motivos 

de querer aprender: “só pensei em ser feliz”” (p.156). 
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Nesta perspectiva, a sala de aula chega a cumprir funções que vão 
muito além de ser um espaço no qual se aprende a ler e escrever, e 
se transforma em espaços alternativos de possibilidades de melhoria 
de vida para milhares de pessoas excluídas ou em risco de exclusão: 
pessoas portadoras de baixa ou nenhuma escolaridade, jovens, 
mulheres, pessoas portadoras de necessidades especiais, 
desempregados, idosos, negros e detentos, que necessitam de maior 
escolaridade e qualificação para se colocarem como cidadãos e 
como trabalhadores, com mais alegria no mundo (PRESTES E 
CATAO, 2016, pág. 156). 
 
 
 
 
 

3 JUSTIFICATIVA  

 

Para a nossa sociedade, estudar representa, em grande escala, ascender 

social e financeiramente, pois, geralmente, permite melhor colocação no mercado de 

trabalho. Assim, a falta de escolaridade é um fator de exclusão que deixa uma 

parcela populacional brasileira impossibilitada de preparar-se adequadamente para 

o progresso no trabalho. O público-alvo dos programas de EJA são jovens e adultos 

desfavorecidos em que, não raro, começaram a trabalhar precocemente, muitas 

vezes ainda crianças, cuja motivação, em sua maioria, no atual momento de suas 

vidas, é a sobrevivência financeira. 

Estudar a motivação entre adultos do EJA poderá fornecer um parâmetro para 

verificar se o que impulsiona o sujeito a voltar aos estudos está de fato ligado a 

questões meramente financeiras, ou a uma tentativa de regresso aos estudos por 

reconhecer a importância do saber. Resultados dessa natureza podem ser úteis na 

ressignificação da EJA como lugar de produção de saber e valorização dos sujeitos, 

e não somente como ferramenta reparadora educacional, de forma que o 

desempenho acadêmico dos mesmos seja positivamente otimizado.  
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4 OBJETIVOS 

 

Os objetivos do presente estudo são:  

1) Descrever o perfil escolar e de motivação dos estudantes do AEJA 

Mackenzie;  

2) Verificar se o histórico e o perfil escolar atual desses alunos têm associação 

com seu desempenho acadêmico;  

3) Verificar se motivação para o estudo dos alunos do EJA tem relação com seu 

desempenho acadêmico, tanto como preditor quanto como consequência, 

controlando seu quociente de inteligência.  

 

 

5 MÉTODO 

 

O presente estudo está acoplado a um projeto mais amplo intitulado 

“Educação de Jovens e Adultos: desenvolvimento cognitivo e intervenção fônica", 

projeto este do doutorado em andamento de Analice Fragoso Tomaz, orientada pela 

Professora Dra. Alessandra Gotuzo Seabra, aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob o número CAAE: 

56237916.8.0000.0084. Esse projeto será denominado de Estudo I.  

 

5.1 DESENHO DO ESTUDO 

 Esta pesquisa segue o desenho de estudo transversal descritivo quantitativo. 

Esse tipo de estudo tem como objetivo caracterizar uma dada população, sendo que a 

coleta de dados é realizada num único momento, visando descrever o estado de uma 

ou várias variáveis e fazer comparação entre elas (SAMPIERI, 2006). 

 

5.2 LOCAL 

A presente pesquisa foi realizada na Escola AEJA-MACK, que é mantida pelo 

Instituto Presbiteriano Mackenzie, instituição de natureza confessional e filantrópica 

e de perfil comunitário, sem fins lucrativos, de finalidade educacional, que 

desenvolve suas atividades em ambiente de fé cristã evangélica reformada. 
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O Instituto Presbiteriano Mackenzie, reconhecendo seu papel social e sua 

responsabilidade na erradicação do analfabetismo, disponibiliza um prédio próprio, 

designado exclusivamente para a educação de jovens e adultos, doravante 

conhecido como AEJA-MACK. O prédio se localiza no bairro de Santa Cecília, 

região central da cidade de São Paulo, situado na Rua Aureliano Coutinho, 196, 

próximo ao Campus Universitário Mackenzie. 

O projeto pedagógico da AEJA-MACK tem como substrato, de um lado, os 

preceitos constitucionais e a legislação de ensino, e de outro, a origem da instituição 

e os valores que evidenciam seu caráter cristão-evangélico e confessional. 

Em consonância com as finalidades da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, e seus princípios institucionais, a modalidade de Ensino Educação de Jovens 

e Adultos é destinada aos alunos que não tiveram acesso ou não concluiram na 

idade adequada os níveis do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. A Escola está 

voltada à formação integral do educando, de modo a assegurar-lhe uma base 

cultural comum indispensável ao exercício da cidadania, ao progresso no trabalho e 

em estudos posteriores. 

O Curso de Educação de Jovens e Adultos é estruturado semestralmente 

para os níveis de Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio, com oferta nos períodos 

manhã, tarde e noite.  

As séries iniciais do Ensino Fundamental I são divididas nas seguintes 

unidades, denominadas Módulos: 

a) Módulo 1 – Alfabetização; 

b) Módulo 2 – Referente aos 2º e 3º anos do Ensino Fundamental I; 

c) Módulo 3 – Referente ao 4º ano do Ensino Fundamental I; 

d) Módulo 4 – Referente ao 5º ano do Ensino Fundamental I. 

 

O Ensino Fundamental II é dividido em quatro termos, sendo caracterizados 

por: 

a) 1º termo do Ensino Fundamental II – referente ao 6º ano do EF II; 

b) 2º Termo do Ensino Fundamental II - referente ao 7º ano do EF II; 

c) 3º Termo do Ensino Fundamental II - referente ao 8º ano do EF II; 

d) 4º Termo do Ensino Fundamental II - referente ao 9º ano do EF II. 
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O Ensino Médio tem a duração de três semestres, podendo o aluno ingressar 

na série em que parou mediante a comprovação de histórico escolar e avaliação 

diagnóstica na Escola AEJA Mack. Ficando as séries divididas em: 

a) 1º termo do Ensino Médio; 

b) 2º termo do Ensino Médio; 

c) 3º termo do Ensino Médio. 

5.2.1. Estrutura da escola AEJA Mack: 

A escola possui capacidade de atendimento a 510 alunos, distribuídos nos 

períodos manhã, tarde e noite. Atualmente, atende 394 alunos. Segue a estrutura 

física da escola: 

 11 salas de aulas, estruturadas com: carteiras, quadro branco, mesa e 

cadeira para o professor e multimídia; 

 1 Ateliê para artes; 

 1 Sala multiuso; 

 1 sala para atividades físicas estruturada com equipamentos para este fim; 

 1 biblioteca; 

 3 sanitários para atendimento geral; 

 1 sanitário para atendimento a deficientes. 

 Área externa para permanência dos alunos no aguardo do início das aulas. 

 Secretaria; 

 Sala dos professores; 

 Sala de orientação e coordenação; 

 Sala de direção; 

 Sala do capelão; 

 1 sanitário para funcionários. 

5.3. PARTICIPANTES 

Participaram 87 alunos dos Ensinos Fundamental I e II, testados no projeto 

intitulado: “Educação de Jovens e Adultos: desenvolvimento cognitivo e intervenção 

fônica”, aqui denominado Estudo I,   que teve os seguintes objetivos: relacionar o 

desempenho cognitivo de alunos de Educação de Jovens e Adultos à idade de 

alfabetização (na infância ou na vida adulta); relacionar o desempenho cognitivo de 

alunos de Educação de Jovens e Adultos à progressão escolar; verificar a eficácia 
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do método fônico de alfabetização na promoção dessas habilidades. Participaram 

200 alunos, de ambos os sexos, com idades entre 18 e 75 anos, das séries do 

Ensino Fundamental I e II de uma escola em São Paulo (FRAGOSO, 2017).  

Critério de exclusão para esta pesquisa: mostra de 113 alunos participantes 

do Estudo I, submetidos ao material de teste de eficácia do método fônico de 

alfabetização. 

Critérios de inclusão: ser aluno do AEJA Mackenzie no período pesquisado, e 

ter participado dos testes de inteligência aplicados no Estudo I do projeto acima 

citado. Do total de 87 participantes, a maioria, 65,5% era do sexo feminino (N=57). 

No que concerne ao semestre do curso, a amostra se distribuiu da seguinte forma: 

54% encontram-se no fundamental 1 (N=47), e 46% no fundamental 2 (N=40). 

 

5.4. INSTRUMENTOS 

 Nesta pesquisa, utilizou-se quatro questionários estruturados: (1) a Escala de 

Avaliação da Motivação para Aprender para Universitários (EMA-U) com a função de 

caracterizar o tipo  de motivação dos estudantes da EJA diante da aprendizagem; 

(2)  Questionário Social com dados sobre o perfil socioeconômico e questões ligadas 

à experiência escolar pregressa e atual dos alunos do EJA; (3) A 3ª versão da 

Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI III) para medida do quociente de 

inteligência; e (4) Dados fornecidos pelo AEJA Mackenzie sobre desempenho 

acadêmico e evasão. Abaixo detalhamento dos mesmos:  

 

5.4.1. Escala de Avaliação EMA-U - Escala de Avaliação da Motivação para 

Aprender para Universitários “EMA-U” (BORUCHOVITCH; NEVES, 2005).  

Esta escala foi escolhida por ser uma das raras sobre motivação já validadas 

em população brasileira de estudantes. Como originalmente o EMA-U foi desenhada 

para universitários, no presente estudo, foi necessária a modificação da terminologia 

“universidade” para “EJA” nas questões: 2, 12 e 26.  

A escala de avaliação para aprender, destinada a alunos universitários, foi 

construída a partir de outro instrumento brasileiro intitulado: Escala de Avaliação da 

Motivação para Aprender de Alunos do Ensino Fundamental “EMA” da escola 

regular. Este instrumento diferencia-se do EMA-U por trabalhar com um conjunto de 

12 pranchas com histórias de personagens e ilustrações coloridas, em que aos 
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alunos é solicitado concordar ou discordar dos personagens da história e, em 

seguida, justificar suas respostas a fim de precisar o tipo predominante de motivação 

para aprender dos estudantes. Já a escala EMA-U consta de 32 itens estruturados 

em forma de escala Likert (variando entre Concordo Totalmente a Discordo 

Totalmente), sendo 16 itens de conteúdo intrínseco e 16 de conteúdo extrínseco. 

(BORUCHOVITCH; NEVES, 2005). 

No entanto, para este estudo, dado a necessidade de adaptação para EJA, 

foram utilizados 26 itens, dos quais 13 de conteúdo intrínseco e 13 de conteúdo 

extrínseco.  

A pontuação da Escala EMA-U é feita segundo uma somatória total de seus 

itens: conteúdo intrínseco e o conteúdo extrínseco, de forma que quanto maior for o 

escore obtido, maior será sua motivação intrínseca. A pontuação total do 

instrumento para este estudo pode variar de 26 a 104 pontos.  

5.4.2. Questionário Social  

Questionário elaborado pela pesquisadora para coleta de dados sócio- 

educacionais deste estudo, composto por 14 questões ligadas à experiência escolar 

pregressa dos alunos e 10 questões adicionais do projeto “Educação de Jovens e 

Adultos: desenvolvimento cognitivo e intervenção fônica” (anexo A).  

5.4.3. – Avaliação de Inteligência 

A Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI III) é um instrumento que 

avalia de forma breve e confiável a habilidade intelectual através de medidas de 

Quociente de Inteligência QI verbal, QI de execução e QI total. É composta por 4 

subtestes: vocabulário, semelhanças, cubos e raciocínio matricial. Esses quatro 

subtestes avaliam domínios cognitivos como conhecimento verbal, processamento 

de informação visual, raciocínio espacial e não verbal, inteligência fluída e 

cristalizada, e pode ser utilizado com pessoas entre 6 e 89 anos (TRENTINI, YATES 

e HECK, 2014). No estudo I (Educação de Jovens e Adultos: desenvolvimento 

cognitivo e intervenção fônica), foram usados os pontos ponderados em cada 

subteste, bem como o QI total, QI verbal e QI de execução, aplicado por psicólogas 

habilitadas para a realização da avaliação. 

As escalas Wechler são importantes instrumentos na avaliação da inteligência 

e têm sido reconhecidas e utilizadas mundialmente. No que diz respeito à validação 

no Brasil, estão disponíveis e aprovadas pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), 
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a terceira edição da Escala Wechsler de Inteligência para Adultos (WASI-III) e a 

terceira edição da Escala Wechsler de Inteligência para Crianças (WISC-III) 

(TRENTINI, YATES e HECK, 2014). 

Em estudo de Yates, et al. (2006), para validação e processo de adaptação e 

normatização da escala (WASI) para a população brasileira, participaram sujeitos de 

6 a 89 anos, tendo sido considerados os diversos graus de escolaridade. De início, 

teve por objetivo averiguar a compreensão dos participantes no que diz respeito 

tanto às instruções como aos itens que compõem os subtestes. Algumas 

dificuldades de compreensão foram notadas, pois a tradução de palavras da língua 

original não apresentava semântica idêntica à Língua Portuguesa, podendo em 

alguns casos ocorrer duplo sentido. Para adequá-lo, foi preciso realizar adaptações, 

por exemplo, em alguns subtestes como Vocabulário e Semelhanças. Na ocasião 

deste estudo, após a edição da versão final do teste, os pesquisadores iniciariam o 

estudo de normatização da WASI no Brasil de forma similar desenvolvido nos 

Estados Unidos para as faixas etárias de 6 a 89 anos. 

 Outro estudo para validação dos subtestes verbais de adaptação da WASI foi 

desenvolvido por HECK, et al. (2009), no qual participaram 46 alunos de uma escola 

pública de Porto Alegre do ensino fundamental (6ª a 8ª série). Foram realizadas 

correlações entre as provas Raciocínio Verbal (RV) e Raciocínio Abstrato (RA) da 

BPR-5 e os subtestes Vocabulário e Semelhanças da versão de adaptação da 

WASI. Foram encontradas correlações significativas (p<0,05) de moderadas a altas 

(de 0,51 a 0,77). As correlações entre os subtestes RV, Vocabulário e Semelhanças 

foram superiores às correlações do RA com os subtestes da WASI. Uma explicação 

possível está no pelo fato do RA utilizar figuras geométricas, enquanto os demais 

envolvem palavras. Para este estudo, os resultados obtidos sugerem que os 

subtestes verbais da versão de adaptação da WASI contemplam os critérios de 

evidências de validade. 

Para este estudo, foram utilizados somente os pontos obtidos no QI Total. Por 

se tratar de um instrumento com direitos autorais, essa escala não constará nos 

anexos.  
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5.4.4. Desempenho acadêmico dos alunos  

Para averiguação do desempenho acadêmico (desfecho do estudo) foram 

utilizados os dados dos alunos da amostra fornecidos pela escola AEJA-MACK. No 

ano de 2016, anterior a coleta de dados sobre motivação, definiu-se desempenho 

acadêmico como aprovação ou reprovação (neste caso, vista a motivação como 

consequência do desempenho acadêmico).  

No ano de 2017, após a coleta de dados sobre motivação, definiu-se 

desempenho acadêmico como aprovação versus reprovação ou abandono escolar 

(neste caso, vista a motivação como preditor do desempenho acadêmico). 

 

5.5. PROCEDIMENTOS E ASPECTOS ÉTICOS  

 

Os questionários foram aplicados no formato de entrevistas individuais 

realizadas no ambiente escolar em horário de maior conveniência para os 

participantes. A coleta de dados foi realizada por um grupo de professoras do AEJA-

MACK que havia sido devidamente treinado de acordo com as instruções que 

acompanham e padronizam sua aplicação. O tempo gasto para o preenchimento 

dos instrumentos variou de 15 a 20 minutos.  

O projeto seguiu todos os aspectos éticos recomendados pelo Comitê de 

Ética Institucional. A aplicação do teste WASI foi realizada por uma equipe de 

psicólogos do projeto mais amplo ao qual este estudo está vinculado “Educação de 

Jovens e Adultos: desenvolvimento cognitivo e intervenção fônica”, como citado 

acima.  

Antes da coleta de dados, os objetivos da pesquisa foram devidamente 

explicados aos alunos. Os participantes foram assegurados de que a pesquisa não 

influenciaria na nota, não afetaria seu desempenho acadêmico, além de ser de 

caráter estritamente confidencial. Os alunos foram livres para participar ou não da 

pesquisa. 

Por fim, para garantir o sigilo das informações coletadas no estudo, cada 

participante recebeu um número de registro nos bancos de dados. Esses bancos de 

dados não contêm informações que permitam a identificação dos participantes da 

pesquisa. Apenas os pesquisadores responsáveis pela pesquisa têm acesso aos 
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dados de identificação dos participantes e, em hipótese alguma, irão divulgar ou 

compartilhar essas informações com quem quer que seja.  

 

6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Inicialmente foram realizadas as análises descritivas das variáveis de 

interesse para o estudo. Para as variáveis categóricas serão exibidas as frequências 

absolutas e relativas e para as variáveis numéricas, medidas-resumo (média, 

mediana e desvio padrão). Medidas de assimetria e testes para normalidade foram 

utilizados e testes estatísticos foram escolhidos com base nessas análises 

(paramétricos vs. não paramétricos).  

As comparações de medidas foram realizadas utilizando-se o teste t de 

Student, onde é comprovada a normalidade das variáveis envolvidas (segundo a 

distribuição avaliada pelos testes de Assimetria e Curtose). Para as variáveis que 

não cumpriram os pressupostos à normalidade dos dados, empregou-se o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. 

A análise dos dados foi realizada no Programa SPSS versão 20.0, e para 

todos os testes estatísticos adotou-se nível de significância de 5%. Valores de p > 

0,5 e < 0,10 foram considerados marginalmente significantes. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Participaram desta pesquisa 87 alunos com média de 48 anos de idade 

(DP+12,9), sendo 67% mulheres. Destes, menos da metade havia tido a 

oportunidade de ler e escrever quando criança (44,8%) e 64,3% estão frequentando 

os ciclos iniciais do ensino fundamental, sendo que aqueles que frequentaram 

escola na infância, 43,7% o fez em escolas rurais e o restante na área urbana.  

Para tratar destes dados, foi preciso retomar o perfil dos alunos de EJA, 

considerando que são sujeitos que apresentam uma trajetória de vida e de saberes 

acumulados ao longo de sua vida, tendo cada aluno um baú repleto de histórias e 

perspectivas que se misturam ao complexo mundo da sala de aula. Em muitos 

casos, eles estudaram quando crianças por alguns meses ou até alguns anos, mas 

tiveram que abandonar a escola por diferentes motivos: porque era longe, porque 

tinham que trabalhar, entre outros. 

Guedes (2009), ao detalhar o perfil do aluno de EJA, afirma:  

 
Portanto, o conceito de EJA é voltado para as características e 
especificidades dos sujeitos aos quais ela se destina. Dentre os 
educandos encontram-se: homens e mulheres, trabalhadores (as) 
empregados (as) e desempregados (as) ou em busca do primeiro 
emprego; filhos, pais e mães; moradores urbanos de periferias, 
favelas e vilas. São sujeitos sociais e culturais, marginalizados nas 
esferas socioeconômicas e educacionais, privados do acesso à 
cultura letrada e aos bens culturais e sociais, comprometendo uma 
participação mais ativa no mundo do trabalho, da política e da 
cultura. Vivem em um mundo urbano, industrializado, burocratizado e 
escolarizado, em geral trabalhando em ocupações não qualificadas. 
Trazem a marca da exclusão social, mas são sujeitos do tempo 
presente e do tempo futuro, formados pelas memórias que os 
constituem enquanto seres temporais. São, ainda, excluídos do 
sistema de ensino, e apresentam em geral um tempo maior de 
escolaridade devido a repetências acumuladas e interrupções na 
vida escolar. Muitos nunca foram à escola ou dela tiveram que se 
afastar, quando crianças, em função da entrada precoce no mercado 
de trabalho, ou mesmo por falta de escolas. Jovens e adultos que 
quando retornam à escola o fazem guiados pelo desejo de melhorar 
de vida ou por exigências ligadas ao mundo do trabalho. São sujeitos 
de direitos, trabalhadores que participam concretamente da garantia 
de sobrevivência do grupo familiar ao qual pertencem. (GUEDES, 
2009, p.27). 
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A seguir, a tabela 1 apresenta os resultados obtidos por meio do questionário 

socioeducacional a fim de caracterizar o perfil dos alunos referente ao perfil escolar 

e de motivação dos estudantes da EJA.  

Tabela 1 – Perfil escolar e motivação dos alunos AEJA MACK 

 Categorias % 

M
o

ti
v
o
s
 

a
le

g
a

d
o

s
 p

a
ra

 

a
b
a
n
d
o
n
a
r 

a
 

e
s
c
o
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 n
a

 

in
fâ

n
c
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Necessidade de trabalhar 64,4 

Falta de incentivo dos pais 58,6 

Escolha pessoal 26,4 

Dificuldade em aprender 16,1 

  

M
o

ti
v
o
s
 

a
le
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a

d
o

s
 p

a
ra

 

m
a

tr
ic

u
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r-
s
e
 n

a
 

E
J
A

 

Aprender a ler e escrever 47,1 

Fazer futuramente uma faculdade 28,7 

Completar os estudos básicos 14,9 

Adquirir novos conhecimentos 9,2 

  

D
if
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ld

a
d

e
s
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e
 

a
p
re

n
d

iz
a

g
e
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 n

o
 

E
J
A

 

Você tem compreendido os conteúdos de 

matemática desta etapa escolar  
70,1 

Tem dificuldade em realizar atividades em sala de 

aula 
54,0 

Ao ler textos sozinho, você compreende já na 

primeira leitura? 
19,5 

  

P
o
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ra
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o
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o

 

fr
e

n
te

 a
 

d
if
ic

u
ld

a
d

e
s
 

Pergunta ao professor   72,4 

Tenta descobrir sozinho 17,2 

Pergunta aos colegas 9,2 

Pergunta a outras pessoas fora da escola 1,1 

 

Como observado na tabela 1, o principal motivo para o abandono escolar 

estava relacionado à necessidade de trabalhar (64,4%), seguido pela falta de 

incentivo dos pais (58,6%).  
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Quanto às razões dos estudantes se matricularem na EJA, verificou-se que a 

expectativa declarada em 47,1% dos participantes da pesquisa era em alfabetizar-

se. Em contrapartida a esse dado, observamos que quase um terço deles almejam 

fazer faculdade. 

Nas questões ligadas a dificuldades de aprendizagem no contexto atual e 

recursos despendidos pelos mesmos a fim de superá-las, 54,0% dos estudantes da 

EJA relatam dificuldades em aprender, particularmente na área de leitura, enquanto 

70,1% declararam ter apreendido bem os conteúdos de Matemática.  

De forma geral, os participantes deste estudo demonstraram estratégia 

adequada para resolver suas dificuldades de compreensão em sala de aula, já que a 

maioria (72,4%) se direciona ao professor para pedir ajuda. Entretanto, 17,2% ainda 

preferem tentar resolver suas dificuldades sozinhos. O perfil dos estudantes da 

amostra vai ao encontro com a o que é defendido por outros autores, como 

Hernández (1998) que ressalta o grau de importância do professor, cujo papel é de 

mediador do processo ensino-aprendizagem e facilitador de novas experiências, 

levar os alunos a outras situações e problemas. 

Em uma pesquisa desenvolvida a fim de verificar o perfil e desafios de 

aprendizagem de 37 alunos de 1ª a 4ª séries de uma escola de PROEJA no 

Município de Santa Helena, Bastiani (2011) descreve, no que diz respeito à 

dificuldade de aprendizagem, que 69,7% dos alunos entrevistados relatam 

dificuldades de aprendizagem afirmando ser difícil ler, escrever, calcular, e por conta 

de apresentarem baixa visão não conseguem realizar com facilidade a leitura ou 

escrita dos textos, causando interferência em sua atenção às aulas. Em relação à 

motivação, 78% gostam e se sentem motivados a aprender. No que diz respeito às 

aspirações acadêmicas, 52,9% pretendem concluir o ensino fundamental, 11,8% 

concluir o ensino médio, 11,8% fazer um curso técnico, 11,8% fazer faculdade e 

11,8% se pós graduar. Quanto ao papel do professor, 37% afirmam ser o de 

facilitador da aprendizagem, 26,9% transmissor de conhecimento, 14,8% um amigo 

e 7,4 uma “pessoa comum”.  

O trabalho com público de EJA demanda que o professor tenha um perfil 

versátil, onde o diálogo seja um instrumento facilitador e constante para bom 

entendimento entre todos em sala de aula, estando atento às dificuldades de cada 

aluno. Para Gomes (2011), o professor de EJA necessita dominar técnicas e 

metodologias capazes de, não somente adentrar no universo dos educandos, 
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como também de fazê-los compreender que sua busca por concluir os estudos vale 

a pena. Neste sentido, o principal objetivo da Educação de Jovens e Adultos é 

auxiliar cada indivíduo a tornar-se tudo aquilo que tem capacidade para ser.  

 

Tabela 2 – Histórico escolar na infância e desempenho acadêmico em duas categorias: 

aprovado e reprovado. 

 
 

Potenciais fatores associados  

 

Aprovado 
 

Reprovado/Evasão 
 

 
p 
 

 
RC (IC 95%) 

N (%) N (%)   

Aprendeu a ler e escrever durante a infância 

      Sim 25 (64,1) 14 (35,9) 0,004 3,57 (1,47-8,68) 

      Não  16 (33,3) 32 (66,7)   

Pais incentivavam a estudar. 

      Sim 23 (63,9) 13 (36,1) 0,008 3,24 (1,33 -7,90) 

      Não 18 (35,3)    33 (64,7)   

Deixou de estudar por escolha pessoal. 

      Sim 11 (47,8) 12 (52,2) 0,938 1,04 (0,40 -2,70) 

      Não 30 (46,9) 34 (53,1)   

Deixou de estudar para trabalhar. 

      Sim 26 (46,4) 30 (53,6) 0,861 0,92 (0,38 -2,23) 

      Não 15 (48,4) 16 (51,6)   

Deixou de estudar por dificuldade de aprendizagem 

      Sim 4 (28,6) 10 (71,4) 0,129 0,39 (0,11 -1,35) 

      Não 37 (50,5) 36 (49,3)   

 

Dois, dos cinco aspectos do histórico escolar dos participantes do estudo, no 

que se refere ao histórico escolar na infância, se mostraram associados ao 

desempenho atual dos adultos do EJA. Assim, apresentaram melhor desempenho 

acadêmico aqueles que aprenderam a ler e escrever quando criança (RC: 3,57; IC 

95%: 1,47 – 8,68) e aqueles cujos pais incentivaram os estudos durante a infância 

(RC: 3,24; IC 95%:1,33 -7,90). 
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Estes resultados corroboram com as conclusões do estudo bibliográfico 

realizado por Neta e Silva (2014) ao tratarem sobre a relevância da participação da 

família na vida escolar da criança, inferindo que os pais contribuem para o sucesso 

ou fracasso escolar de seus filhos, dependendo da sua ação colaborativa e 

interação na vida escolar desde a infância ao demonstrar interesse para com a 

aprendizagem por meio de estímulos e afetividade com os quais a mesma adquiri 

autoestima e interesse para o aprendizado. De acordo com as autoras, são os pais 

fundamentais no apoio e estímulo de seus filhos, independente do desempenho 

apresentado pelos mesmos, pois propiciam o bom desenvolvimento e formação do 

educando.  

Para as autoras, a escola, em parceria com a família, pode desenvolver uma 

boa aprendizagem das crianças refletindo na construção de uma sociedade mais 

democrática e pluralista. Ambas desempenham funções muito importantes 

favorecendo a confiança e competência na atuação e desenvolvimento da criança e 

da alfabetização. A boa relação entre a escola e a família é fundamental para obter e 

garantir resultados que favoreçam o desempenho dos trabalhos pedagógicos, 

métodos e procedimentos educacionais (NETA; SILVA, 2014). 

A alfabetização é um processo contínuo, que tem início nos primeiros anos de 

vida com a linguagem e a partir daí tudo que a pessoa aprende serve como base 

para uma aprendizagem eficaz. Ferreiro (2005, p.19) alega que as crianças que 

crescem em famílias onde há pessoa alfabetizadas e onde ler e escrever são 

atividades cotidianas recebem esta informação através da participação em atos 

sociais onde a língua escrita cumpre funções precisas. 

Retomando aos resultados da pesquisa de Bastiani (2011, p.45), segundo a 

maioria dos alunos, o motivo pelo qual pararam de estudar foi por terem sido 

obrigados pelos pais, que antigamente viam o estudo como algo sem tanta 

importância.  
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Tabela 3 – Desempenho acadêmico e situação atual em duas categorias: 

aprovado e reprovado. 
 

Potenciais fatores associados 

 
Aprovado 

 
Reprovado / 

Evasão 
 

 
p 
 

 
RC (IC 95%) 

N (%) N (%)   

D
if
ic

u
ld

a
d

e
 e

m
 

re
a
liz

a
r 

a
ti
v
id

a
d

e
 e

m
 

s
a

la
 d

e
 a

u
la

 

      Sim 19 (40,4) 28 (59,6) 0,175  0,55 (0,24– 0,30) 

      Não  22 (55,0) 18 (45,0)   

C
o

m
p

re
e
n

d
e
 

te
x
to

 n
a
 

p
ri
m

e
ir
a

 l
e
it
u
ra

 

      Sim 11 (64,7) 6 (35,3) 0,105 2,44 (0,81 – 7,35) 

      Não 18 (35,3)    33 (64,7)   

C
o

m
p

re
e
n

s
ã
o
 

d
o
s
 c

o
n
te

ú
d
o

s
 

d
e
 m

a
te

m
á
ti
c
a
 

      Sim 29 (47,5) 32 (52,5) 0,906 1,06 (0,42 – 2,65) 

      Não 12 (46,2) 14 (53,8)   

A
m

iz
a

d
e

 c
o
m

 

p
ro

fe
s
s
o
re

s
 

re
s
u
lt
a

 e
m

 

m
e

lh
o
ra

 n
a
 

a
p
re

n
d

iz
a

g
e
m

 

      Sim 36 (44,4) 45 (55,6) 0,096 0,16 (0,2 – 1,43) 

      Não 5 (83,3) 1 (16,7)   

 

Dentre os quatro fatores relacionados ao perfil escolar atual dos adultos do 

EJA, apenas uma variável mostrou tendência à associação com o desempenho 

acadêmico, ou seja, os estudantes que declararam que a amizade com os 

professores não teria relação com a melhora em sua aprendizagem tendem a ter 

melhor desempenho acadêmico que seus colegas (p=0,096). Esta tendência 

corrobora com o princípio da Andragogia que se refere ao autoconceito do aprendiz 

quanto à responsabilidade de suas ações e decisões. A autoaprendizagem é uma 

maneira de aprender em que o aluno, por meio de iniciativa própria, responsabiliza-

se pela sua aprendizagem, ao invés de esperar que terceiros determinem o que e 

como ele irá aprender (MOURA, 2016, p.69). Alguns autores justificam que o 
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estudante adulto não pode ser tratado pelos professores como se fosse um 

adolescente a enfrentar o início do labirinto da vida, mesmo porque muitos alunos 

são mais velhos que os próprios professores; é livre, responsável, quer ser tratado 

como pessoa inteligente e capaz de acertar na vida. Assim, esses alunos preferem 

os desafios, querem ser compreendidos e têm mais interesse em aulas concretas e 

com didáticas mais ativas e relevantes para seu cotidiano, buscando temas que 

tenham utilidade prática e ajudem no seu crescimento pessoal e como ser produtivo, 

fazendo a diferença e mudando efetivamente sua vida (PERISSÉ, 2004). 

Para Burochovitch e Bzuneck (2009), ao professor cabe o equilíbrio e 

intencionalidade em motivar os alunos, pois as implicações do elogio e da censura 

em alguns casos podem resultar em efeitos contrários ao esperado. Argumentam 

ainda que tanto o excesso de motivação quanto a falta dela são prejudiciais, pois 

podem ocasionar alta ansiedade ou fadiga, resultando em prejuízo ao raciocínio, 

memória e desempenho acadêmico. Inferem que qualitativamente, no contexto das 

tarefas escolares, a motivação deve ser contrabalançada, nem tão intensa, nem 

fraca, devendo o aluno orientar-se para a meta de realização para aprender, ou seja, 

desenvolver motivação para domínio de conteúdos e em seus esforços 

educacionais. 

 

Tabela 4 -  Comparação entre as médias de motivação em relação ao desempenho 

acadêmico em dois anos letivos: como preditor ou consequência (N=87) 

 

Desempenho acadêmico em 
dois anos letivos   

Média de motivação (DP)*  
Aprovado                             

Reprovado   
p IC 95%** 

Em 2016  84,35 (9,76) 84,93 (8,22) 0,79 -4,87; -3,72 

Em 2017  85,49 (9,21) 83,67 (9,33) 0,37 -2,15; -5,77 

     *DP: Desvio padrão; ** IC 95%: Intervalo de Confiança de 95%  

 

Pelos dados apresentados na tabela 4, a hipótese principal do estudo não 

pode ser foi comprovada, já que não foram observadas associações 

estatisticamente significantes entre a motivação dos estudantes do EJA como 

consequência do desempenho acadêmico (computado em 2016; p=0,79) nem como 

preditor do desempenho (analisado em 2017; p=0,37). Entretanto, observa-se uma 

tendência da motivação como preditora do desempenho acadêmico, já que a média 
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no EMA-U dos estudantes aprovados em 2017 foi mais alta do que entre os 

reprovados (85,49 versus 83,67) (tabela 4).   

Algumas hipóteses elucidativas podem ser levantadas para explicar esses 

resultados. A 1ª delas é que o espaço de tempo entre a medida de motivação e das 

avaliações acadêmicas não tenha sido suficiente para identificar as associações 

esperadas. Além disso, a amostra pequena tem pouco poder estatístico, podendo 

não ter sido capaz de alcançar significância estatística, particularmente em relação à 

motivação como preditora do melhor desempenho acadêmico.  

Uma pesquisa envolvendo a relação entre desempenho acadêmico e 

motivação, desenvolvida por Martinelli e Genari (2009), foi realizada em uma escola 

pública do interior do Estado de São Paulo, teve como objetivo verificar possíveis 

relações entre a motivação e desempenho escolar de alunos da 3ª e 4ª séries do 

ensino fundamental e averiguar se “diferentes níveis de desempenho escolar 

apresentam diferentes padrões motivacionais em função do desempenho no teste 

do SARESPE (2004) ”. De acordo com as análises dos autores, semelhantemente 

aos nossos resultados, apresentou algumas associações entre as orientações 

motivacionais e o desempenho escolar, contudo não apresentou resultado constante 

não permitindo estabelecer uma relação de causa e efeito. 

Devido à escassez de estudos sobre motivação e desempenho acadêmico 

entre estudantes de EJA, somadas às limitações do presente estudo, entendemos 

que esses resultados não podem ser tomados como definitivos para afirmar que 

essa relação realmente não exista.   

Assim, apesar de nossos resultados não permitirem afirmar, concordamos 

com os apontamentos de Martinelli (2014) que demonstram que os estudos 

realizados nas últimas décadas argumentam que a motivação interfere 

consideravelmente no desempenho escolar dos alunos por realçar o comportamento 

de aprendizagem e de realização dos indivíduos, tais como escolher tarefas, prestar 

atenção, despender esforços e demonstrar persistência. Apesar da importância 

atribuída a essa variável, os estudos realizados sobre a temática da motivação 

escolar têm revelado que a sua compreensão no funcionamento individual não é tão 

simples quanto possa parecer e as relações com o desempenho escolar de 

estudantes não são conclusivas. 

 



55 
 

 

Tabela 5 – Comparação entre as médias de QI em relação ao desempenho acadêmico em 

dois anos letivos: como preditor ou consequência (N=87) 

 

Desempenho acadêmico em dois 

anos letivos   
Média de motivação (DP)*  

Aprovado                             Reprovado   
p IC 95%** 

Em 2016  66,60 (8,60) 58,44 (8,66) <0,01 -4,19; -12,13 

Em 2017  68,44 (7,90) 60,17 (8,91) <0,01 -4,66; -11,87 

*DP: Desvio padrão; ** IC 95%: Intervalo de Confiança de 95%  

 

Como esperado, verificou-se uma clara associação entre QI e desempenho 

acadêmico dos participantes da amostra nos dois momentos de avaliação (p<0,01) 

(tabela 5).  

De acordo com o Estudo I, base para o início do desenvolvimento desta 

pesquisa, dos 87 participantes do estudo, no que diz respeito ao desempenho, os 

resultados dos testes de inteligência foram abaixo da média esperada quando 

comparados à amostra de padronização (média geral e QI total = 67,0; Dp = 8,78. 

(Fragoso 2017).  

Em outro estudo, Valentini e Laros (2014) concluem que as relações entre e 

inteligência e desempenho acadêmico, principalmente nas disciplinas de português 

e matemática, já foram analisados em diversas pesquisas e na maioria delas foi 

encontrada associação positiva com efeito forte. No entanto, embora essas relações 

estejam razoavelmente bem constituídas na literatura científica, ainda é preciso 

aprofundamento no conhecimento especializado a propósito de quais variáveis 

influenciam a associação entre a inteligência e o desempenho de estudantes. “Por 

exemplo, um professor, que leciona com alta proficiência de conteúdo, pode 

contribuir para o aumento no desempenho acadêmico de um estudante com 

habilidades cognitivas abaixo da média? Tais discussões poderiam ampliar a 

compreensão teórica sobre o fenômeno, bem como subsidiar políticas públicas 

eficientes” (VALENTINI; LAROS, 2014, p. 286). 

Outro estudo realizado por Lemos et al. (2008) analisou a relação entre 

inteligência e rendimento acadêmico. Esses autores procuraram estudar a relação 

entre as habilidades cognitivas, avaliadas através de testes psicológicos, e o 

rendimento escolar de alunos. Teve como amostra 4899 alunos portugueses 

provindos das regiões: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Sul, das zonas rurais 
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e urbanas entre o 5º e 12º ano de escolaridade. O estudo levou em conta, o ano de 

escolaridade, o gênero, opções escolares/agrupamentos de estudo, nos anos do 

Ensino Secundário (cursos gerais de índole científico-tecnológica, aqui apelidados 

ciências) e cursos gerais de índole social-humanística e socioeconômica, 

designadas humanidades. A avaliação cognitiva aplicada foi da Bateria de Provas de 

Raciocínio nas versões: BPR5/6, BPR7/9 e BPR10/12. As provas avaliaram a 

capacidade de inferir e aplicar relações, recorrendo a tarefas de conteúdo 

diferenciado (figurativo-abstrato, numérico, verbal, mecânico e espacial). O 

rendimento escolar foi medido por meio das notas dos alunos no final do 1º período 

letivo. Na ausência de provas aferidas, optou-se por utilizar as notas das avaliações 

de desempenho acadêmico atribuídas pelos professores. Nos resultados, os 

coeficientes de correlação sugeriram uma maior associação entre as habilidades 

cognitivas e o rendimento escolar nas disciplinas cujo conteúdo curricular mais se 

aproximava dos itens das provas. Observou-se também uma diminuição nos 

coeficientes de correlação à medida que se avançava na escolaridade, apontando 

para uma menor importância das variáveis cognitivas na predição do rendimento 

acadêmico nos anos escolares mais avançados.  

Crestani (2015) realizou um estudo que teve por objetivo verificar a relação 

entre inteligência, inteligência emocional e motivação, com o desempenho 

acadêmico, no qual participaram 70 estudantes, de ambos os sexos, regularmente 

matriculados no Ensino Integrado (médio e técnico) de um Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais e obteve como resultado de 

suas análises a motivação como preditora do bom desempenho acadêmico, com 

predomínio da meta aprender. A autora conclui que o aluno desmotivado fica com 

sua aprendizagem prejudicada e salientou que o resultado da pesquisa apresenta 

como fundamental o envolvimento de todos os responsáveis pelo processo 

educacional escolar, atentando sobre a importância em entender os alunos além de 

seu aspecto cognitivo, considerando as questões motivacionais dos mesmos, visto 

que existem diversas variáveis motivacionais no processo educacional dos alunos 

ligadas à própria necessidade de sobrevivência e outras que surgem de acordo com 

a necessidade particular de cada indivíduo. Refere ainda, que os mesmos não são 

capazes de se “auto motivar”, necessitando ser estimulados (CRESTANI, 2015, 

p.100).  
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De acordo com Apostólico (2009), sem conceber que o homem também 

aprende socialmente a partir do meio em que está inserido, não é possível 

transcender equívocos. O conceito de plasticidade cerebral necessita ser 

considerado, visto que o homem tem condições de aprender, independentemente de 

sua idade.  Dito isto, é preciso considerar os aspectos biológicos baseados em 

conclusões da neurociência: 

Atualmente com o avanço dos estudos dos neurocientistas, 
descobriu-se que o conceito de inteligência como algo imutável não 
condiz com a realidade humana. Dessa forma, esse conceito foi 
reformulado, pois se acredita que é na vivência que o homem vai se 
constituindo e se transformando, podendo mudar não só o meio 
sociocultural em que vive, mas também o biológico (plasticidade 
cerebral). Assim, a inteligência é compreendida atualmente como um 
processo dinâmico, construído na interação do sujeito com a cultura, 
e pode ser desenvolvida independentemente da idade da pessoa. 
(NOGUEIRA, 2009, pág. 65). 

 

A partir dos resultados das pesquisas supracitadas, é possível inferir que, de 

maneira geral, a inteligência é uma importante variável para compreender o 

desempenho acadêmico, mas não pode ser utilizada como condição definitiva no 

que diz respeito aos resultados do desempenho acadêmico ao longo da 

escolarização e aprendizagem.  

Por não terem sido identificadas associações estatisticamente significantes 

entre motivação e desempenho acadêmico (tabela 4), decidiu-se por não realizar a 

análise multivariada onde seria incluído o QI como variável de controle neste 

processo. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para que fosse possível iniciar uma análise sobre a motivação e o 

desempenho acadêmico dos estudantes, escolhemos como primeiro objetivo a 

caracterização do perfil dos educandos da escola de EJA pesquisada no que diz 

respeito aos anseios educacionais destes alunos e entender os motivos do 

abandono da escolarização por parte destes sujeitos no período considerado regular 

na educação. Isto posto, verificamos que os motivos alegados para abandonar a 

escola não estão ligados à falta de interesse nos estudos, visto que 64,4% 

afirmaram ter deixado de estudar por necessidade de trabalhar. Dos motivos para o 

retorno aos estudos na EJA, houve o predomínio da categoria “desejo em aprender 

a ler e escrever” apresentando o resultado 47,1% dos entrevistados, seguidos da 

categoria “dar continuidade aos estudos” em que 28,7% referiram ao desejo de 

prosseguir até a graduação e 14,9% em finalizar o ensino médio. Dados estes 

resultados, é possível inferir que o público estava motivado para estudar. 

Em seguida, o estudo propôs-se a investigar quais fatores poderiam interferir 

na aprendizagem e desempenho acadêmico, especificamente ligados à motivação 

em estudantes da EJA. Apesar dessa hipótese não ter sido confirmada, considera-

se importante que outros estudos sejam realizados, com amostras maiores e com 

seguimento mais longo, com o objetivo de confirmar ou refutar os achados do 

presente estudo, já que ficou evidente a necessidade de novas pesquisas empíricas 

no EJA. Considera-se pertinente também que se aprofunde cada vez mais, e sob 

novas perspectivas, os diversos aspectos que, de forma direta ou indireta, podem 

influenciar o desempenho acadêmico. Uma melhor compreensão sobre os 

processos e as variáveis que influenciam o desempenho acadêmico possibilitará que 

melhores e mais eficazes intervenções sejam desenvolvidas e implementadas, de 

modo que escolas de educação de jovens e adultos viabilizem de forma mais 

efetiva, o sucesso acadêmico entre os alunos. 

A literatura também revela que o ensino de EJA não tem sido o foco das 

pesquisas motivacionais, sendo essas essencialmente realizadas com amostras de 

alunos universitários e dos ensinos fundamental e médio regular, não considerando 

as especificidades educacionais ligadas ao perfil dos alunos jovens e adultos da 

EJA.  
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Assim, um dos pontos fortes do presente estudo foi o de iniciar a discussão 

sobre o perfil motivacional dos estudantes de EJA e sua relação com o desempenho 

acadêmico deste público, entretanto algumas limitações emergiram na realização 

desta pesquisa e devem ser relatadas aqui: (1) - pequeno tamanho da amostra, (2) 

pouco tempo de seguimento na coleta e aplicação dos instrumentos, (3). Escala 

EMA-U utilizada pela 1ª vez com público do EJA, o que pode ter comprometido os 

resultados obtidos.  

Para concluir, espera-se que o presente trabalho inspire novas investigações 

com a recomendação de que as novas pesquisas sejam conduzidas em amostras 

mais extensas, com maior tempo de segmento e com outros instrumentos que sejam 

capazes de mensurar de forma mais refinada os resultados coletados, a fim de uma 

maior compreensão dos efeitos da motivação sobre o desempenho acadêmico do 

público de EJA. 
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ANEXOS 

 

Anexo A -  “EMA-U” Escala de Avaliação da Motivação para Aprender para 

Universitários (Boruchovitch & Neves, 2005) 

 

Nº de identificação:           Iniciais do Participante: 

 

Assinale SOMENTE UMA OPÇÃO 

 

1. Eu estudo porque estudar é importante para mim.  

(     ) Concordo totalmente 

(     ) Concordo parcialmente 

(     ) Discordo totalmente 

(      ) Discordo parcialmente     

2.  Eu faço EJA para arranjar um emprego melhor. 

(     ) Concordo totalmente 

(     ) Concordo parcialmente 

(     ) Discordo totalmente 

(      ) Discordo parcialmente     

3. Eu tenho vontade de estudar e aprender assuntos novos. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente      

(    ) Concordo parcialmente 

4. Eu só estudo para não me sair mal na escola. 

(     ) Concordo totalmente 

(     ) Concordo parcialmente 

(     ) Discordo totalmente 

(     ) Discordo parcialmente      
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5. Eu estudo porque estudar me dá prazer e alegria. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente      

6. Eu prefiro estudar assuntos fáceis. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente      

7. Eu fico tentando resolver uma tarefa, mesmo quando ela é difícil para mim. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente     

8. Eu estudo apenas aquilo que os professores avisam que vai cair na prova. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente      

9. Eu faço meus trabalhos escolares porque acho importante  

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente 

10.  Eu só estudo porque quero tirar notas altas. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente 
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11.  Eu estudo porque gosto de adquirir novos conhecimentos. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente      

12.  Eu faço EJA por obrigação. (Ligada a exigências do trabalho) 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente 

13.  Eu gosto de estudar assuntos difíceis. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente  

14. Eu desisto de fazer uma tarefa escolar, quando encontro dificuldade. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente      

15. Eu procuro saber mais sobre os assuntos que gosto, mesmo sem meus 

professores pedirem. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente      

16. Eu prefiro as tarefas relativamente simples e diretas. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente      
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17. Eu gosto de ir à escola porque aprendo assuntos interessantes lá. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente      

18. Eu estudo apenas os conteúdos escolares que irão cair na prova. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente      

19. Eu fico interessado (a) quando meus professores começam um conteúdo novo  

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente      

20. Eu só estudo para ter um bom emprego no futuro. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente 

21. Eu estudo porque quero aprender cada vez mais. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente     

22. Eu estudo porque fico preocupado (a) que as pessoas não me achem 

inteligente. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente      
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23. Eu estudo mesmo sem ninguém solicitar. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente      

24. Eu acredito que não tem sentido fazer um bom trabalho escolar se mais ninguém 

souber disso.    

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente      

25.  Eu gosto de estudar assuntos desafiantes. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente      

26. Eu me esforço bastante nos trabalhos da EJA, mesmo quando não vão valer 

como nota. 

(    ) Concordo totalmente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

(    ) Discordo parcialmente      

  

   

      

OBRIGADA POR SUA PARTICIPAÇÃO, ELA FOI MUITO 
IMPORTANTE PARA NOSSO ESTUDO 

 

 

 



73 
 

 

 Anexo B -  Questionário Social 

 

Nº de identificação:           Iniciais do Participante: 

 

Assinale SOMENTE UMA OPÇÃO 

1. VOCÊ ESTUDA NA EJA DESDE OS MÓDULOS INICIAIS? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

 

2. QUAL O PRINCIPAL MOTIVO QUE O LEVOU A SE MATRICULAR NO 

AEJA? 

(    ) Adquirir novos conhecimentos 

(    ) Aprender a ler e a escrever 

(    ) Completar os estudos básicos 

(    ) Fazer futuramente uma Faculdade 

(    ) Conseguir um trabalho ou melhorar no emprego atual 

(   ) Outro. Qual?__________________________________________________ 

 

3. VOCÊ APRENDEU A “LER E ESCREVER” QUANDO CRIANÇA? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

 

4. QUANDO CRIANÇA, VOCÊ ESTUDOU EM ESCOLA RURAL? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

 

5. QUANDO CRIANÇA, SEUS PAIS O INCENTIVAVAM A ESTUDAR? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

 

6. VOCÊ DEIXOU DE ESTUDAR NA INFÂNCIA POR ESCOLHA PESSOAL? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 
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7. VOCÊ DEIXOU DE ESTUDAR, NA INFÂNCIA, PARA TRABALHAR? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

 

8. VOCÊ DEIXOU DE ESTUDAR, NA INFÂNCIA, POR TER DIFICULDADE EM 

APRENDER? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

 

9. ATUALMENTE, VOCÊ TEM DIFICULDADE EM REALIZAR AS ATIVIDADES 

EM SALA DE AULA? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

 

10. AO LER TEXTOS SOZINHO, VOCÊ COMPREENDE JÁ NA PRIMEIRA 

LEITURA? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

 

11. VOCÊ TEM COMPREENDIDO OS CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA DESTA 

ETAPA ESCOLAR? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

 

12. VOCÊ SE JULGA UM MELHOR ALUNO NOS CONTEÚDOS DE 

MATEMÁTICA OU PORTUGUÊS? 

(    ) MATEMÁTICA 

(    ) PORTUGUÊS 

 

13. VOCÊ ACHA QUE TER UMA RELAÇÃO DE AMIZADE COM OS 

PROFESSORES AJUDA EM SUA APRENDIZAGEM? 

(    ) SIM 

(    ) NÃO 
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14. QUANDO VOCÊ NÃO ENTENDE ALGUMA COISA EM SALA DE AULA, O 

QUE FAZ? 

(     ) PERGUNTA AO PROFESSOR 

(     ) PERGUNTA AOS COLEGAS 

(     ) PERGUNTA A OUTRAS PESSOAS FORA DA ESCOLA 

(     ) TENTA DESCOBRIR SOZINHO 

(     ) NÃO FAZ NADA 

 

OBRIGADA POR SUA PARTICIPAÇÃO, ELA FOI MUITO 

IMPORTANTE PARA NOSSO ESTUDO 

 


