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RESUMO 
 

O ser humano passa por constantes motivações, pois, diariamente se depara com 
situações que os impulsionam a realizar determinadas ações, Essas situações 
podem movê-lo por serem prazerosas, ou até mesmo por serem apenas necessárias 
de se realizarem. Neste sentido, a motivação é tudo aquilo que causa ou determina 
a ação do indivíduo. No tocante a essa breve contextualização, a questão que 
norteou essa investigação foi: quais fatores proporcionam a permanência dos alunos 
da Educação de Jovens e Adultos em sala de aula? Para responder este 
questionamento, foi elaborado o seguinte objetivo geral, investigar os fatores 
motivacionais que proporcionam a permanência dos alunos da EJA em sala de aula. 
Trata-se, portanto, de uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso de 
abordagem qualitativa. Essa investigação realizou-se no segundo semestre do ano 
de 2015, em uma escola da Rede Municipal de Ensino da cidade de Porto Velho.  
Os sujeitos que participaram desta pesquisa foram quatro alunos da 1º série do 1º 
Segmento da EJA.  Para o levantamento dos dados dos alunos participantes desta 
pesquisa, foram utilizados como procedimentos metodológicos, instrumentos como: 
um questionário para obter os dados pessoais e profissionais dos informantes, e 
entrevista semiestruturada e gravada sobre a temática pesquisada. Os resultados 
revelaram que, os alunos cursistas do módulo de ensino da EJA, são sujeitos que 
estão em buscam de melhorias de vida para eles e suas famílias, procuram 
recuperar o tempo perdido e aperfeiçoarem-se profissionalmente, por isso, retornam 
as salas de aula, movidos pelos seguintes fatores: conquista da emancipação 
pessoal; formação profissional e qualidade de vida, com intento de alcançar seus 
objetivos, adequando-se e acompanhando os avanços tecnológicos ocorridos, em 
nossa sociedade. Neste sentido, conclui-se que a relevância desta pesquisa, incide 
em apresentar a necessidade de estudos sobre temáticas como relação professor-
aluno, metodologias significativas e respeito à autonomia, para que dessa forma, 
haja uma contribuição efetiva quanto à permanência dos alunos em sala de aula e 
principalmente, na plena formação do sujeito.     

 

Palavras-chave: Educação. Educação de Jovens e Adultos. Permanência. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos visa atender principalmente, aquelas 

pessoas que por algum motivo, não tiveram acesso à leitura e escrita, no tempo 

certo, e retornam às salas de aula como forma de recuperar o tempo perdido. É 

nesta hora que surge o profissional em educação, para intervir a favor desses jovens 

e adultos, desprovidos de seus direitos, para contribuir na formação, e na 

constituição de futuros cidadãos plenos.  

O indivíduo pode sofrer inúmeras motivações ao longo da vida, diariamente 

ele estará sujeito a depara-se com situações significativas que o impulsionará a 

realizar determinadas ações. Várias situações vivenciadas, por uma pessoa, podem 

movê-la pelo simples fato de serem prazerosas, como crescimento pessoal ou 

aceitação de outras pessoas, ou até mesmo por serem apenas necessárias de se 

realizarem, como por exemplo, as necessidades, de proteção contra perigos, e 

dentre outras ameaças externas.  

Seguindo essa mesma perspectiva, o autor Bzuneck (2009, p.10) salienta 

que: 

 

Toda pessoa dispõe de certos recursos pessoais, que são tempo, energia, 
talentos, conhecimentos e habilidades, que poderão ser investidos numa 
certa atividade. Esse investimento pessoal recairá sobre uma atividade 
escolhida e será mantido enquanto os fatores motivacionais estiverem 
atuando.   

 

O que determinará a realização ou o alcance de uma meta é a dimensão da 

sua motivação, para que isso ocorra de maneira satisfatória, um sujeito investirá 

todos os recursos pessoais que ele possui para alcançar seus objetivos. 

Deste modo, pretendemos ressaltar, a relevância dos fatores motivacionais 

para a permanência dos alunos da EJA em sala de aula, pois entendemos que a 

motivação tem o papel fundamental para a iniciação do conhecimento, servindo 

assim, como impulso para a continuidade destes sujeitos no processo escolar. 

O módulo de ensino da EJA foi estabelecido como uma forma de reparar uma 

dívida social para com aqueles jovens e adultos que não tiveram oportunidade de 

concluir os estudos na idade certa, portanto, segundo o Parecer 11/2000, esses 

sujeitos “são os grandes responsáveis na constituição de riquezas e no aumento de 

obras públicas no país”.  
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Partindo desse pequeno esboço sobre a temática investigada, a questão que 

norteou este estudo foi: Em que consiste a motivação dos alunos da EJA, para 

prosseguir seus estudos? Em consonância com esse questionamento o objetivo 

geral do referido estudo foi: Analisar quais fatores motivacionais proporcionam a 

permanência dos alunos da Educação de Jovens e Adultos em sala de aula.   

Na perspectiva de desenvolver uma investigação com base na questão 

norteadora e no objetivo geral acima apresentados, desenvolvemos uma pesquisa 

do tipo descritivo de abordagem qualitativa, realizada em uma escola da Rede 

Municipal de Ensino de Porto Velho.  Os sujeitos que participaram deste estudo 

foram quatro alunos da 1º série do 1º Segmento da EJA.  

Para a apresentação do desenho da pesquisa em pauta, essa foi assim 

estruturada.    

Na Seção 1, encontra-se a Introdução, onde se apresentam aspectos gerais, 

para que o leitor possa conhecer nossa pesquisa, sabendo sobre o que discorremos 

ao longo da mesma.   

Na Seção 2, denominada Educação de Jovens e Adultos: Contexto histórico e 

a Legislação balizadora, destacamos o pensamento de alguns autores que descreve 

o percurso Histórico da Educação de Jovens e Adultos, e ainda os Parâmetros 

Legais, como o Parecer 11/2000, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA, e 

o Referencial Curricular, que amparam a EJA. Apresentamos também, os conceitos 

e a teoria do termo Motivação, segundo alguns dos principais pensadores das áreas 

da Educação e da Psicologia. Ainda nesta seção, veremos que a motivação é a 

força propulsora que influencia na conduta humana, é ela a responsável por gerar as 

necessidades internas no indivíduo, fazendo com que o mesmo, consiga realizar 

certas ações e conquiste suas metas.  

Na Seção 3, trazemos a Caracterização do Estudo Empírico, na qual fazemos 

uma síntese da pesquisa, conceituando a motivação do estudo, a questão 

norteadora, o objetivo geral e os específicos, os aspectos metodológicos como; o 

tipo de pesquisa, os procedimentos metodológicos e os instrumentos utilizados para 

o levantamento de dados, os sujeitos e o lócus da investigação. 

Na seção 4, Discutindo a Pesquisa de Campo, conceitua-se nesta etapa, os 

dados obtidos durante a pesquisa, seguidos da análise dos mesmos.  

Nas Considerações Finais, sintetizamos os períodos em que nos ajudaram a 

analisar os diferentes fatores que contribuem para permanência dos alunos da EJA 
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em sala de aula. Verificamos nas teorias que baseiam o processo motivacional, que 

quando a necessidade de realização do sujeito predomina, o indivíduo acaba 

evidenciando um nível elevado de motivação, contribuindo deste modo para, a auto-

realização, a busca de sua autonomia, e o seu aperfeiçoamento profissional.   

Mediante aos resultados obtidos, analisamos a necessidade de realização de 

novos estudos sobre as temáticas abordadas nesta pesquisa, pois com as 

transformações da sociedade e consequentemente a isso, as inúmeras exigências 

do mercado de trabalho, foi possível compreender a necessidade e o esforço de 

jovens e adultos, para acompanharem essas transformações.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este levantamento bibliográfico teve como enfoque principal os fatores 

motivacionais que garantem a permanência dos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos em sala de aula, buscando subsídios em vários autores, dentre eles: Freire 

(1996); Tapia e Fita (2001), Zanelli; Andrade; Bastos (2004); Spector (2002); Biaggio 

e Nerva (1995), dentre outros autores. Também foram utilizados os documentos 

legais como: Paiva (1985); as Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e 

Adultos (2006), e o Parecer nº 11/2000, que possibilitaram, deste modo, um 

conhecimento teórico que serviu como embasamento para a fundamentação de 

conceitos sobre suas bases legais, e principalmente, sobre a motivação de jovens e 

adultos. 

 

2.1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: CONTEXTO HISTÓRICO E A 
LEGISLAÇÃO BALIZADORA 

 

Nos tempos que o país ainda era Brasil colônia a educação de adultos estava 

voltada para assuntos religiosos sem nenhum tipo de finalidade educacional. 

Conforme a autora Paiva (1985, p. 165), “[...] só encontraremos tais escolas quando, 

já no Império, a sociedade brasileira começa a se transformar em face das novas 

condições de sua economia.” No período do Brasil império, ouve um grande surto de 

progresso no país, isso acabou resultando no surgimento de reformas que 

contribuía, conseguintemente, para o aparecimento de escolas para adultos. 

A partir de então, segundo a autora Paiva (1985, p. 167), “[...] as escolas 

noturnas se multiplicaram na maioria das províncias do Império, através da iniciativa 

oficial, contando o país com 117 dessas escolas em 1876.” Aulas noturnas eram 

disponibilizadas para os operários das grandes indústrias que surgiam naquela 

época, essas aulas eram o único meio de ensino para os adultos que queriam se 

apropriar da leitura e da escrita.  

Paiva (1985, p. 168) afirma ainda que, “nos anos 1980, o ressurgimento das 

escolas noturno para adultos é estimulado pela reforma eleitoral (Lei Saraiva)”. Dada 

às circunstâncias, deste estímulo, na Constituição de 1934, no art.150, parágrafo 

único, já havia textos que falavam sobre a importância de oferecer uma educação 

para os adultos, a constituição garantia um, “ensino primário integral gratuito e de 
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frequência obrigatório extensivo aos adultos”, mas é apenas na década seguinte que 

isso ocorre de maneira concreta. 

Conforme as Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos, Brasil 

(2006, p. 17),  

 

em 1925, por meio da Reforma João Alves, surgiu o ensino noturno para 
jovens e adultos, com o intuito de atender aos interesses da classe 
dominante que, por volta de 1930, iniciava um movimento contra o 
analfabetismo, mobilizado por organismos sociais e civis cujo objetivo 
também era o de aumentar o contingente eleitoral. 

  

Este desejo de aumentar o contingente eleitoral ocorreu, no período 

republicano, no qual o principal objetivo na época era o de poder atender apenas 

aos interesses das elites. 

Preocupados com os direitos dos trabalhadores, e a falta de informação a 

respeitos dos candidatos as eleições, foram criados grupos lutavam em prol dos 

cidadãos menos favorecidos, para Paiva (1985, p. 173), “os Comitês democráticos” 

reivindicavam,  

 

[...] do poder público não somente a ampliação das verbas destinadas à 
educação como também uma melhor aplicação das mesmas e a 
coordenação da iniciativa privada e do Estado a fim de tornar possível o 
atendimento educativo e a assistência às camadas mais pobres.  

 

Ainda a autora Paiva (1985, p. 174) salienta que,  

 

[...] lamentava-se tais grupos que o código eleitoral tivesse negado o direito 
de voto ao analfabeto e recomendavam a intensificação dos movimentos de 
alfabetização tendo em vista a consciência na escolha dos representantes 
políticos. 

    

Depois de legalizado a negação do direito ao voto aqueles que não sabiam ler 

nem escrever, os grupos democráticos intensificaram sua luta pela conscientização 

dos cidadãos na escolha dos representantes políticos, isso consequentemente, 

resultou no combate aos altos índices de analfabetos no país.  

A verdadeira motivação desta mobilização para a escolarização dos adultos a 

princípio se firmava na luta para aumentar o número de eleitores no país, pois de 

acordo com as Diretrizes da EJA, Brasil (2006, p. 17), “a escolarização passou a se 
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tornar critério de ascensão social", onde alistavam somente “os eleitores e 

candidatos que soubessem a ler e escrever”.     

 Além da luta pelo direito ao voto, como foi retratada pela a autora Paiva e 

pela DCNEJA, nasceram com o tempo, outras motivações importantes, que também 

contribuíram para o surgimento da Educação de Jovens e Adultos, como por 

exemplo, a influência do Movimento Industrial.  

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da EJA, Brasil (2006) no final do 

século XIX e início do século XX, o Brasil se encontrava em um contexto de 

emergente desenvolvimento industrial e sob intensas influências da cultura europeia 

existente na época, foram aprovados projetos de leis que enfatizavam a 

obrigatoriedade da educação voltada para os adultos. 

Essa educação voltada para o sujeito adulto e para os trabalhadores, 

segundo os autores Cruz; Gonçalves; Ribeiro (2012), no final do século XIX foi vista 

como desnecessária, a partir das transformações que foram surgindo no processo 

de trabalho e no processo industrial, essa ideia mudou e surgiu a necessidade de 

trabalhadores pensantes.  

Conforme o artigo científico dos autores Cruz; Gonçalves; Ribeiro (2012), a 

classe dominante não concordava com este pensamento de qualificação de mão de 

obra, para a elite, alfabetizar seus trabalhadores, seria o mesmo que prepará-los 

para pensar na sua atuação, tornando esta situação prejudicial à sociedade.  A elite 

discursava a naturalidade condição financeira desses trabalhadores, esse 

comportamento da elite fazia com que, os menos favorecidos aceitassem quase que 

obrigados à posição social a qual pertencia em meio à sociedade.   

Conforme Paiva (1985, p. 189),  

 

[...] baseada nos altos índices de analfabetismo registrados pelo Censo de 
1940 (55% nos grupos de 18 anos e mais) e as medidas preconizadas para 
a organização da Campanha levavam em consideração a necessidade de 
“criar um clima de entusiasmos pela solução do problema do 
analfabetismo”. 

 

 Portanto, somente no sec. XX, por volta dos anos de 1940 que a educação 

de adultos se instaura como uma política educacional, e se descobre um alarmante 

índice de analfabetismo em todo o país.  

As Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos, Brasil (2006), 

afirmam que neste período o Brasil passava por uma efervescência de movimentos, 
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tanto movimentos sociais, como políticos e também culturais. As taxas de 

analfabetismos no país apresentavam-se alarmantes, acirrando assim várias 

discussões sobre a importância de erradicar o analfabetismo.  

Ainda segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e 

Adultos, Brasil (2006, p. 18):  

 

Dentre as experiências de educação popular daquele período, destacaram-
se o Movimento de Educação de Base (MEB), da Confederação Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB); os Centros Populares de Cultura (CPC), da 
União Nacional dos Estudantes (UNE), e o início da execução do Plano 
Nacional de Alfabetização de Jovens e adultos em todo o país, coordenada 
por Paulo Freire. 

 

Na década de 1960, as ofertas de escolarização para adultos, desse período, 

foram limitando-se ao ensino primário e, estendeu-se ao que ficou conhecido por 

muito tempo como, curso ginasial.  

As DCNEJA, Brasil (2006) relatam que dentre esses e outros movimentos que 

eclodiam na época, encontra-se o nome do grande educador Paulo Freire, que 

coordenou o movimento que deu início à execução do Plano Nacional de 

Alfabetização, de janeiro a abril de 1964, pelo governo federal, voltada para uma 

política nacional de alfabetização de Jovens e Adultos em todo o país, pois a partir 

de suas ações, a questão do analfabetismo no Brasil passou a ser analisada 

detalhadamente.  

A educação brasileira passou a ter uma nova perspectiva, a partir das ideias e 

experiências desenvolvidas por Paulo Freire, para as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação de Jovens e Adultos, Brasil (2006, p. 18): 

 

Esse educador idealizou e vivenciou uma pedagogia voltada para as 
demandas e necessidades das camadas populares, realizada com sua 
efetiva participação e a partir de sua história e de sua realidade. O trabalho 
pedagógico com jovens e adultos passou a contar com os princípios da 
educação popular.     

 

As suas ideias causaram uma evolução na forma de pensar sobre a 

alfabetização de adultos, por vários cantos do mundo, incentivando outros grandes 

pensadores e principalmente os educadores, a desenvolverem suas teorias e novas 

práxis, dentro dos ambientes escolares.  

Em sequência, outro grande marco para a Educação de Jovens e adultos foi à 

criação do Mobral, criado três anos após o golpe militar de abril de 1964, pelo 
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próprio governo militar e ditatorial existente na época. As DCNEJA, Brasil (2006, p. 

18), afirma que este marco surgiu, “com perfil centralizador e doutrinário”. 

Com muita força e recursos, o Mobral recrutou inúmeros alfabetizadores sem 

muitas exigências, pessoas que sabiam ler e escrever ensinavam aqueles que não 

sabiam ler ou escrever. Essas pessoas recrutadas dominavam mal a leitura e escrita 

e tendo apenas esses conhecimentos, e na grande maioria das vezes não tinham 

nenhum grau de escolaridade.     

Conforme as DCNEJA, Brasil (2006, p. 18), “houve poucos avanços nos 15 

anos de vigência do Mobral, haja vista que, das quarenta milhões de pessoas que 

frequentaram aquele Movimento, apenas 10% foram alfabetizadas”. 

Acredita-se que tal fracasso, segundo Cruz; Gonçalves; Ribeiro (2012) se deu 

pela sua proposta pedagógica, pois, a sua finalidade era apenas a alfabetização 

funcional, sem apropriação da leitura e da escrita, na qual desconsiderava a 

migração rural-urbana que era muito intensa na época e dava preferência a um 

modelo industrial-urbano que priorizava padrões capitalistas de produção e 

consumo.    

Cruz; Gonçalves; Ribeiro (2012) também afirma que, por volta do ano de 

1971, à educação de jovens e adultos passou a ser vista e reconhecida como um 

direito de cidadania, mas apenas em 1974 foi implantado no país o Centro de 

Estudos Supletivos, centros esses que davam às pessoas analfabetas a 

oportunidade, a uma certificação rápida, mas superficial, com um ensino tecnicista e 

auto instrucional.  

A DCNEJA, Brasil (2006, p. 19) afirma que, “na primeira metade dos anos de 

1980 foram realizados muitos debates das grandes questões sociais”, deste modo, 

os anos 80 destacou-se pelo desenvolvimento de projetos, pesquisas e realização 

de intensos debates em torno das grandes questões sociais na área da 

alfabetização de adultos, e sobre a educação pública de qualidade para todos, fatos 

marcantes que contribuiu significativamente para a unificação de forças em prol de 

tornar o Brasil um país de democracia.  

Segundo Gadotti (2006, p. 36), 

 

[...] com a “redemocratização” (1985), a “Nova República”, sem consultar os 
seus 300 mil educadores extingue o MOBRAL e cria a Fundação Educar, 
com objetivos mais democráticos, mas sem os recursos de que o Mobral 
dispunha.  
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Portanto, a Fundação EDUCAR surgiu como forma de substituição do Mobral, 

mais a princípio representou a continuidade do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização.  

A mudança significativa de a Fundação EDUCAR, logo se diferenciou do 

MOBRAL por suas iniciativas inovadoras, que foram conduzidas pelas prefeituras 

municipais e instituições da sociedade civil, na qual foram organizadas Comissões 

para elaboração de Diretrizes Curriculares que amparasse legalmente a Fundação.  

A DCNEJA, Brasil (2006, p. 19), afirma que, “a comissão fazia ainda 

recomendações relativas à criação de uma política nacional de educação de jovens 

e adultos, ao seu financiamento e à revisão crítica da legislação nessa área”.  

Segundo o artigo História da Alfabetização de Adultos: de 1960 até os dias de 

hoje, da autora Cristiane Costa Brasil, licenciando do curso de Matemática, diferente 

do Mobral, a Fundação Educar estava dentro das competências do MEC e tinha 

como especialidade a educação básica, e com o fim do Mobral, todos os seus bens 

foram transferidos logo em seguida para Fundação.  

 Ainda, segundo as DCNEJA, Brasil (2006, p. 20):  

 

A busca pela ampliação do atendimento à escolarização da população 
jovens e adulta pelos sistemas estaduais se vincula às conquistas legais 
referendadas pela Constituição de 1988, na qual a Educação de Jovens e 
Adultos passou a ser reconhecida como modalidade específica da 
educação básica, no conjunto das políticas educacionais brasileiras, 
estabelecendo-se o direito à educação gratuita para todos os indivíduos, 
inclusive aos que a ela não tiveram acesso na denominada idade própria. 

 

Devido às inúmeras conferências e assembleias organizadas UNESCO na 

época, segundo as autoras Cruz; Gonçalves; Ribeiro (2012), surgiu no Brasil uma 

mobilização nacional com sentido de diagnosticar metas e ações pensadas para a 

Educação de Jovens e Adultos. Por este motivo a EJA passou a ser reconhecida, 

tornando-se de suma importância para muitos, pelas suas conquistas legais. 

O ano de 1990 foi marcado pela extinção a Fundação EDUCAR no governo 

Collor, conforme Gadotti (2006, p. 36), 

  

“[...] o primeiro eleito depois de 1961, criou o PNAC (Plano Nacional de 
Alfabetização e Cidadania), apresentado com grande pompa publicitária em 
1990 e extinto no ano seguinte sem qualquer explicação para a sociedade 
civil que o havia apoiado”. 
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Como afirma o autor, a Fundação foi substituída pelo Plano Nacional de 

Alfabetização e Cidadania (PNAC), que acabou não se concretizando e em seguida, 

este ano, foi marcado também pela promulgação da nova Lei n. 9394/96. 

Lei essa de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) na qual, as 

DCNEJA, Brasil (2006, p. 21) afirmam que, “[...] a EJA passa a ser considerada uma 

modalidade da Educação Básica nas etapas do Ensino Fundamental e Médio e com 

especificidade própria”.  

Deste modo, logo foi considerado como Módulo de Ensino, e o antigo Ensino 

Supletivo, passou a ser chamado de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

ganhando um sentido mais amplo, sentido esse, de preparar e inserir o aluno no 

mercado de trabalho.  

Outro grande marco para o país, nesta mesma época foi a Declaração da 

Organização das Nações Unidas, que determinou ainda no ano de 1990. Segundo 

as autoras Cruz; Gonçalves; Ribeiro (2012), o ano 90 passou a ser considerado por 

muitos como, o Ano Internacional da Alfabetização, e para embasar esse dia, 

convocaram a Conferência Mundial de Educação para todos, para participarem da 

elaboração de novas propostas de avanços na educação de jovens e adultos 

lançando deste modo, novas esperanças para essa nova modalidade de ensino. 

Para as autoras Cruz; Gonçalves; Ribeiro (2012), já no ano de 1993, com o 

impeachment do Presidente Collor, o Presidente Itamar Franco assume o poder, e 

para melhorar os índices de analfabetos no país, buscou meios e uniu forças a um 

dos movimentos que se destacaram naquela época. 

Segundo o mesmo artigo, o movimento que mais se destacou foi o MOVA, 

Movimento de Alfabetização de Adultos, este movimento possuía uma das melhores 

experiências já desenvolvida pelo governo de São Paulo, e por Paulo Feire visando 

melhorar e assegurar o acesso e alfabetização de todos os jovens e adultos. Este 

movimento foi o que teve uma maior repercussão em todo o país e principalmente 

em toda a história da EJA.  

Ainda conforme as autoras Cruz; Gonçalves; Ribeiro (2012), o governo do 

Presidente Itamar Franco teve grande ascensão pela elaboração do Plano Nacional 

de educação (PNE), através das representações dos compromissos assumidos na 

Conferência Mundial de Educação para todos, em Jomtiem na Tailândia. 

As autoras, afirmam também que no ano de 1994, foi eleito para Presidente 

do país, Fernando Henrique Cardoso, o qual não implementou as metas 
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estabelecidas no Plano, mas em contrapartida, investiu grande esforço em uma 

reforma da Educação Pública brasileira, o seu primeiro passo dele foi a aprovação 

da Ementa Constitucional nº 14/1996.  

Para as Diretrizes Curriculares Nacionais, Brasil (2006, p. 21);  

 

[...] a Emenda Constitucional nº 14/1996 suprime a obrigatoriedade do poder 
público em oferecer o Ensino Fundamental para os que não tiveram acesso 
na idade própria. E ainda, suprime o compromisso de eliminar o 
analfabetismo no prazo de dez anos, bem como a vinculação dos 
percentuais de recursos financeiros estabelecidos em Lei para este fim.   

     

Portanto, segundo Cruz; Gonçalves; Ribeiro (2012), a aprovação desta 

Emenda nº 14/1996 suprimiu o compromisso que a sociedade e os governos tinham 

de erradicar o analfabetismo no país, e universalizar o ensino fundamental até o ano 

de 1998, dispensando assim o governo federal, de aplicar a metade dos recursos 

vinculados à educação.   

Essas autoras afirmam ainda, que no decorrer dos anos, inúmeras iniciativas 

sociais se tornaram evidência, essas iniciativas, proporcionaram parcerias entres 

estados, municípios, Organizações Não-Governamentais, organizações 

empresariais (Sistema “S”; Sesi, Senai, Senac, Sesc, Sebrae), e Universidades.  

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, Brasil (2006, p. 22) essas 

parcerias com diversos segmentos sociais, tinham como objetivos, “debater e propor 

políticas públicas para a Educação de Jovens e adultos em nível nacional”, ou seja, 

buscavam através dessas parcerias, proporcionar a troca de experiência e o diálogo 

entre as instituições envolvidas.  

Após criações de vários movimentos e inúmeras discussões sobre a 

educação de jovens e adultos, as DCNEJA, Brasil (2006, p. 22) afirma que, “com o 

amadurecimento das discursões e experiências legais advindas, foram promulgadas, 

em 10 de maio de 2000, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação de 

Jovens e adultos, elaborada pelo Conselho Nacional de Educação”.         

 Neste ano 2000, foi estabelecido no país o Parecer nº 11, compõe as 

Diretrizes Curriculares Nacionais no campo da Educação de Jovens e Adultos, 

elaborada por meio do Conselho Nacional de Educação (CNE), na qual destacam as 

funções e as bases legais que amparam a EJA. O Parecer 11/2000, está 

fundamentado nos Parâmetros Curriculares Nacionais, na LDB e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 
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Este breve relato histórico sobre a Educação de Jovens e Adultos, teve como 

objetivo mostrar com clareza os fatores que contribuíram para o surgimento da EJA, 

as mudanças legais que a mesma sofreu ao longo dos anos, e os aperfeiçoamentos 

que teve que passar, para ser reconhecida como Modalidade de ensino, podendo 

deste modo, atender legalmente todos jovens e adultos que não tiveram 

oportunidade de concluir seus estudos na idade certa.  

O tópico a seguir, abordará como a Educação de Jovens e Adultos é vista nos 

dias atuais e as suas Funções, sendo elas a Função Reparadora a Função 

Equalizadora e a Função Qualificadora, todas as informações contidas neste tópico 

são embasadas no Parecer 11/2000.  

 

2.2 PARECER 11/2000  
 

Preocupados com os altos índices de analfabetismo no país, índices esses 

que, segundo as DCN (2006, p. 16) “[...] os dados do Censo Nacional de 1890”, 

chegaram a 85, 21% de “iletrados”, educadores, estudantes de graduação, 

pesquisadores, coordenadores de programas e demais interessados na área, 

construíram, através de suas práticas um novo fazer e pensar sobre a EJA e 

contribuíram de maneira significante para a regulamentação e normatização do 

ensino na Educação de Jovens e Adultos no Brasil.  

A Educação de Jovens e Adultos passou por uma série de mudanças ao 

longo dos anos, na sua legislação, por meio de diferentes movimentos, conferências 

e Assembleias organizadas em prol de uma educação pública e de qualidade.  

Pensando em uma maneira de reparar a falta de acesso à escolarização, por 

pessoas com mais idade, de regiões pobres do país, foram estabelecida pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE), leis que reparassem o período em que 

essas pessoas analfabetas não tiveram acesso à leitura e escrita na idade própria. 

 Portanto, segundo o Parecer 11/2000 (p. 5),  

 

[...] a Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma dívida social não 
reparada para com os que não tiveram acesso a educação, nem o domínio 
da escrita e leitura como bens sociais na escola ou fora dela, e tenham sido 
a força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na elevação de 
obras públicas.  
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Esse dispositivo legal de reparação foi estabelecido pensando principalmente, 

naquelas pessoas que desde muito cedo se inseriram no mercado de trabalho, e 

que de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente contribuíram para construção 

da história e da cultura de nosso país.  

Deste modo, o Parecer deixa claro que a ausência de escolaridade não deve 

justificar a visão preconceituosa que muitos têm do indivíduo analfabeto e do 

iletrado, destaca especificamente em suas Diretrizes Curriculares que as pessoas 

analfabetas, em grande parte, desenvolveram uma cultura muito rica, baseada na 

oralidade. 

Portanto, o Parecer 11/2000 (p.5) vem ressaltar essa diversidade de cultura 

como, “a leitura de cordel, o teatro popular, o cancioneiro regional, os repentistas, as 

festas populares, as festas religiosas e os registros de memória das culturas afro-

brasileira e indígena”. Não esquecer também dos grandes artistas plásticos, as 

rendera artesãs, e dentre outros grandes artistas que elevaram e contribuíram para a 

valorização da cultura brasileira, por vários países do mundo.  

Ainda segundo o Parecer 11/2000 (p. 5), “ser privado deste acesso é, de fato 

a perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa na 

convivência social contemporânea”. Portanto, o não acesso à educação, acarreta no 

desconhecimento e na privação de seus direitos civis como cidadão, de seus 

deveres e obrigações para com o meio social o qual está inserido. 

Logo, todo e qualquer indivíduo privado da leitura e da escrita, perde sua 

autonomia, autonomia essa que vai da mais complexa das práticas até a mais 

simples delas, como por exemplo, ler uma placa de um ônibus que circula em seu 

bairro, ler um anúncio comercial ou uma bula de remédios, assinar seu nome em seu 

Registro Geral, abrir uma conta bancária e poder movimentá-la sem ajuda de outras 

pessoas. 

Cada pessoa necessariamente desenvolve e mobiliza práticas diferenciadas 

de leitura e escrita ao longo de sua vida, seguindo as demandas da situação como 

estratégias para poder usufruir de seu direito de ir e vir.  

Essas estratégias criadas pelos indivíduos são inúmeras, mas, é possível 

destacar as mais utilizadas por eles, sendo elas; Gravar as letras do nome dos 

ônibus circulares que utilizam sempre, decorar pontos de referências em casos de 

deslocamentos, pedir informações a pessoas alfabéticas sobre as placas dos ônibus 

em caso de necessidades e dúvidas, e pedir também para que outras pessoas leiam 
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e escrevam por elas, são algumas das estratégias de interação com a sociedade, 

mais comuns criadas e utilizadas pelas pessoas analfabetas.  

Deste modo, saber ler e escrever, segundo o Parecer 11/2000 (p. 10), 

“possibilita ao indivíduo jovem e adulto retomar seu potencial, desenvolver suas 

habilidades, confirmar competências adquiridas na educação extra-escolar e na vida, 

possibilitar um nível técnico e profissional mais qualificado”, para oportunizar a todos 

que não tiveram acesso à educação, o direito de conquistar sua própria autonomia e 

apropriar-se de seu potencial, sem intermédio de outras pessoas em suas vidas.  

Essas simples práticas, que para uma pessoa letrada não passa de um 

movimento mecânico e muitas vezes espontâneo, uma ação contínua e rotineira, 

que o letrado faz sem perceber, e que não o permite reconhecer o real valor que têm 

essa simples função para uma pessoa analfabeta.  

Portanto, a educação de Jovens e Adultos tem um papel fundamental na 

socialização dos sujeitos, papel este de agregar elementos e valores que os levem à 

emancipação e à afirmação de sua identidade cultural. Ela não deve ser pensada 

como oferta menor, nem menos importante, mas como um modo próprio de fazer 

educação.   

O tópico a seguir, abordará a finalidade e a Função social da Educação de 

Jovens e Adultos e a importância desta modalidade de ensino, para a Educação 

brasileira.   

 

2.3 A FUNÇÃO SOCIAL DA EJA  
 

A Função da Educação de Jovens e Adultos é levar o indivíduo a reconhecer 

seus direitos civis no meio social em que vive, abrindo caminhos que possam levá-lo 

a conhecimentos necessários que os consolide como pessoas mais solidárias e que 

desta forma, sejam capazes de se tornarem mais autônomos e fazer de seu país um 

país democrático.  

A EJA, conforme o Parecer 11/2000 (p.5), “[...] é uma categoria organizacional 

constante da estrutura da educação nacional, com finalidade e funções específicas”. 

Portanto, de acordo com as Diretrizes Curriculares citadas neste Parecer, a 

Educação de Jovens e Adultos está dividida em três significativas funções, como 

modalidade de ensino, que são elas: a) Função reparadora; b) Função equalizadora; 

c) Função qualificadora. 
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A Função reparadora proporciona ao jovem e adulto analfabeto estar em 

igual valor, numa sociedade que em boa parte, exclui esses indivíduos. Logo, 

segundo o Parecer 11/2000 (p. 7) esta função, “significa não só a entrada no circuito 

dos direitos civis pela restauração de um direito negado: o direito a uma escola de 

qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e 

qualquer ser humano”, ela surge para possibilitar o acesso a um bem que antes o foi 

negado, bem esse real e social, que lhe dá direito a um ensino gratuito e de 

qualidade. 

Portanto, esta função reparadora é muito importante para os jovens e adultos, 

pois, contribui para sua formação, ajudando-os a conquistarem sua autonomia e a 

se sentirem mais seguros de si mesmos, para enfrentarem os diversos desafios que 

o mundo lhes oferece.      

A outra é a Função equalizadora, que oferece novas oportunidades aos 

jovens e adultos, a mesma oportuniza novos caminhos ao mundo do trabalho e na 

sua vida social e o direito a reentrada nos sistemas educacionais. Deste modo, o 

Parecer 11/2000 (p. 9) salienta que esta função “da cobertura a trabalhadores, e 

principalmente a outros segmentos sociais, como, donas de casa, migrantes 

aposentados e encarcerados”, que não tiveram seus estudos concluídos na idade 

certa.  

Sendo assim, a Educação de Jovens e Adultos é apresentada para a 

sociedade como uma busca pela igualdade, que se dá pela possibilidade de poder 

efetivar um desenvolvimento a todas as pessoas de todas as idades.  

Conforme o Parecer 11/2000 (p. 10) na EJA, “[...] adolescentes, jovens, 

adultos e idosos poderão atualizar conhecimentos, mostrar habilidades, trocar 

experiências e ter acesso a novas regiões do trabalho e da cultura”.   Portanto, a 

mesma autoriza estes indivíduos a lutarem por conhecimentos avançados que 

mostrem a capacidade de troca de experiências e motivações, contribuindo para que 

conheçam novas técnicas de trabalho e se tornem seres mais solidários e 

autônomos.  

Esta tarefa de atualizar conhecimentos por toda a vida é a Função 

qualificadora, ela é mais que uma função é a base e o sentido da EJA, pois permite 

que o indivíduo passe por um desenvolvimento potencial de caráter, podendo ser 

enquadrado no currículo escolar ou não escolar.  
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Desta forma, ela buscar formar pensadores, seres autônomos e incentivar o 

leitor de livros e das múltiplas linguagens visuais, o Parecer 11/2000 (p.12) vem 

afirma que,  

 

[...] em todas as idades e em todas as épocas, é possível se formar, se 
desenvolver e principalmente constituir conhecimentos, habilidades, 
competências e valores que transcendam os espaços formais da 
escolaridade e conduzam à realização de si e ao reconhecimento do outro 
como sujeito.   

 

O que emancipa o sujeito é o conhecimento, portanto, não há idade própria 

para a aprendizagem todos os indivíduos são capazes de aprender, cada um da sua 

maneira e com o seu tempo.   

O tópico a seguir, aborda os preceitos constitucionais que amparam o 

currículo da Educação de Jovens e Adultos e a contribuição dessa modalidade de 

ensino, para a plena formação do cidadão brasileiro.  

 

2.4 REFERENCIAL CURRICULAR DE RONDÔNIA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS 

 

Respaldados nos preceitos constitucionais e princípios educacionais vigentes, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Plano Nacional de Educação e o Plano de 

Desenvolvimento da Educação, juntos reafirmaram a necessidade e obrigação dos 

estados em elaborarem um referencial curricular próprio, com o objetivo de orientar 

as ações educativas, em forma a adaptá-lo aos ideais democráticos e a busca da 

melhoria da qualidade do ensino.  

Segundo Moreira apud (RC/RO, 2013, p. 5): 

 

É por meio do currículo que as ações pedagógicas se desdobram nas 
escolas e nas salas de aula. É por meio do currículo que se busca alcançar 
as metas discutidas e definidas, coletivamente, para o trabalho pedagógico. 
O currículo corresponde, então, ao verdadeiro coração da escola. Daí a 
necessidade de permanentes discussões sobre o currículo, que nos 
permitam avançar na compreensão do processo curricular e das relações 
entre o conhecimento escolar, a sociedade, a cultura, a auto formação 
individual e o momento histórico em que estamos situados.  

 

O currículo da Educação de Jovens e Adultos contribui na formação de seres 

pensante, capazes de compreender e interpretar fatos, sem que ninguém os diga, 

como isso deve ser feito. O papel do currículo é ser a mediação entre o aluno e o 
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saber, de maneira que estes assimilem os conhecimentos adquiridos em sala de 

aula, como um recurso de transformação de sua realidade, que transforme o seu 

espaço social, buscando a igualdade e o direito a uma educação digna e de 

qualidade. 

Logo, o currículo contribui com as práticas e os programas de educação, 

socializando informações importantes, discussões de pesquisas na área, e 

subsidiando o trabalho educativo, nas principais áreas de conhecimento, como; 

Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino 

Religioso.  

De acordo com o Referencial Curricular de Rondônia (2013, p. 11), 

  

[...] para acompanhar as transformações do contexto atual os indivíduos têm 
modificado suas relações, o que obriga a escola a se atualizar para atender 
as crescentes demandas e cumprir a sua função social. Assim sendo, 
requer-se o repensar do currículo escolar, perpassando pela reflexão sobre 
que tipo de cidadãos queremos. 

 

A escola é um ambiente em que os alunos desenvolvem a sua capacidade de 

pensar, de interpretar e reinventar o seu mundo, por meio de atividades reflexivas 

trabalhadas em sala de aula. Para continuarem aptas, e contribuindo no 

desenvolvimento de seus alunos, é preciso que elas estejam, constantemente, 

atualizando o seu currículo, para poderem oferecer um atendimento de qualidade 

para os alunos que se encontram na EJA.  

Já no que diz respeito diretamente à sala de aula, o professor atuante, 

carrega com ele uma grande responsabilidade de contribuir na formação de seus 

alunos, cabendo a ele, decidir que tipo de cidadão deseja formar, meros sujeitos 

alienados, ou cidadãos capazes de lutar pelos seus direitos, por justiça e igualdade 

para todos. 

Para o RC/RO (2013, p. 11), os objetivos da construção deste Referencial 

Curricular são, 

[...] contribuir com a inclusão escolar de toda a população estudantil, o 
acesso ao conhecimento com equidade, propiciar condições de 
permanência e sucesso na escola; melhorar a qualidade do processo 
ensino e aprendizagem, fornecer às escolas informações e orientações 
sobre estratégias pedagógicas e contemplar as especificidades regionais. 

 

Diante desses objetivos constituídos para o currículo da EJA, entende-se que 

este documento norteador das práxis pedagógicas, dentro dos espaços escolares, 
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surgiu para orientar os professores a desenvolver atividades significativas, visando o 

melhoramento do processo de ensino e aprendizagem, e principalmente, a 

qualidade da educação em todo o Estado de Rondônia.  

O Referencial Curricular vem abordar também a importância de se trabalhar 

as Competências e habilidades na EJA, segundo o RC/RO (2013, p 12),  

 

A competência [...] implica na mobilização de conhecimentos e esquemas 
cognitivos na busca de desenvolver respostas inéditas, criativas e eficazes 
para a resolução de problemas novos nas atividades que forem propostas; 
[...] As habilidades se constituem de linguagens, conhecimentos, atitudes e 
saberes adquiridos que, mobilizados, permitem a manifestação da 
competência. 

 

Para Moretto apud (RC/RO 2013, p.12) “a competência não é algo que se 

alcança, e sim algo que, como feixe de relações, se desenvolve em conjunto com o 

indivíduo”, portanto, trabalhar as competências e habilidades na EJA denota 

mobilizar mecanismos que instigam os conhecimentos e os esquemas cognitivos 

dos alunos em prol da aprendizagem, ou seja, é incitar no aluno a construção de 

conceitos adquiridos ao longo da vida.  

Até aqui, compreendemos um pouco do contexto histórico da EJA e seus 

parâmetros legais, a partir de agora, abordaremos no capítulo a seguir, a definição 

de motivação e a perspectiva de alguns autores da área da Psicologia, sobre a 

temática, uns a veem como um fator psicológico, ou conjunto de fatores, ora como 

um processo. Portanto, elencaremos a seguir, de que maneira ocorre o processo 

motivacional, e como esse processo é levam a uma escolha, instigam o indivíduo a 

iniciar um comportamento direcionado a um determinado objetivo.  

 

2.5 MOTIVAÇÕES 
 

A motivação é derivada do latim motivos, que significa mover, a mesma, tem 

sido um conceito muito estudado pela psicologia. Segundo os autores Zanelli; 

Andrade; Bastos (2004, p.145) a palavra motivação assumiu o significado de “tudo 

aquilo que pode fazer mover”, “tudo que causa ou determina alguma coisa” ou até 

mesmo “o fim ou razão de uma ação”.   

Vários têm sido os trabalhos desenvolvidos sobre as motivações, fatores 

variáveis como: poder, personalidade, sexo, religião, cultura, expectativa, sucesso 

alcançado, fracassos vividos dentre outros, contribuem para a realização destes 
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trabalhos em diversos campos de estudo, e, portanto, a motivação não possui uma 

única definição, pois cada autor ou estudioso da área aborda de uma forma e possui 

especificamente, sua própria teoria. 

Para conhecer as inúmeras diversidades de Teorias de Motivação, o autor 

Chiavenato apud (Barreiros, 2008), elaborou o quadro abaixo, com as principais 

teorias e seus respectivos formuladores. 

 

               Quadro 1- Classificação das Teorias de Motivação 

Classificação das 
Teorias 

Teorias da Motivação 

 
 

Teorias de 
Conteúdo 

 

Maslow: Teoria de Hierarquia das Necessidades  
Alderfer: Teoria ERC (Existência, Relacionamento e 
Crescimento) 
Herzberg: Teoria dos dois Fatores 
McClelland: Teoria das Necessidades Adquiridas 

 
Teorias de 
Processo 

 

Adams: Teoria da Equidade  
Locke: Teoria da Definição de Objetos 
Vroom: Teoria da Expectância 
Porter e Lawler: Teoria Desempenho-satisfação 

Teorias de 
Reforço 

A Teoria do Reforço  

Fonte: Chiavenato (2004a apud BARREIROS, 2008). 

 

Conforme o quadro 1 é possível observar, que Teoria da Motivação esta 

divida em três grupos, no qual o primeiro grupo, as Teorias de Conteúdo - esta 

relacionada a fatores internos de cada indivíduo, as diferentes necessidades que 

norteiam as pessoas; Já o grupo correspondente, as Teorias de Processo - avalia o 

processo do comportamento humano, processo esse que é responsável pelos 

objetivos, às expectativas e as metas pessoais dos indivíduos; enquanto ao terceiro 

grupo, sobre as Teorias de Reforço - baseia-se nas consequências do 

comportamento humano. 

Zanelli; Borges; Bastos (2004) são autores que afirmam em suas obras que, a 

motivação está associada a fatores como satisfação, desejo, energia, recompensas 

extrínsecas e intrínsecas, comprometimento, envolvimento, necessidade, dentre 

outros fatores impulsivos. Deste modo, conforme esses autores (p.145), 

 

[...] a palavra motivação assumiu o significado de “tudo aquilo que pode 
fazer mover”, “tudo aquilo que causa ou determina alguma coisa” ou até 
mesmo “o fim ou razão de uma ação”. Deste modo, faz sentido dizer que 
uma teoria da motivação é uma teoria da ação.   



29 

 

 

Partindo dessa perspectiva de que, a motivação é tudo aquilo move o 

indivíduo, que causa ou determina a sua ação. O sujeito é o ser que sofre inúmeras 

motivações, ele diariamente se depara com situações significativas que o impulsiona 

a realizar determinadas ações. Essas ações podem mover o ser humano por serem 

prazerosas, ou por serem apenas necessárias de se realizarem. 

Segundo Spector (2002, p. 198), “a motivação refere-se ao desejo de adquirir 

ou alcançar algum objetivo, ou seja, a motivação dos desejos, necessidades ou 

vontades.” Diariamente somos movidos por interesses, desejos, objetivos, e 

necessidades. Esses sentimentos que nos movem são a engrenagem da vida, são 

eles quem nos impulsionam e dão sentido à nossas escolhas e objetivos. Por isso, 

falar de motivação é falar dessa mistura de emoções.  

As Teorias de Hierarquia das Necessidades de Maslow (1943) e a Teoria da 

Fixação de Metas de Locke (1990) baseadas nas necessidades humanas, e nas 

intenções e objetivos das pessoas, por se encaixarem perfeitamente com o objetivo 

desse estudo, de investigar se as motivações garantem a permanência de jovens e 

adultos na EJA, serão as teorias mais ressaltadas neste trabalho.  

No tópico a seguir abordaremos alguns aspectos da teoria das necessidades 

de Maslow e da teoria da realização de McClelland.  

 

2.5.1 Teoria de hierarquia das necessidades de Maslow  
 

A Teoria de Hierarquia das Necessidades, criada por Abraham Maslow, 

segundo Zanelli; Borges; Bastos (2004, p. 150), parte da perspectiva “de que as 

necessidades humanas têm origem biológica”.  Maslow propôs uma pirâmide, na 

qual são destacadas por ele, cinco categorias de necessidades.  

 
      Figuras 1 - Pirâmide das Necessidades Humanas 

                

                 Fonte: Imagem retirada da internet www.suamente.com.br 

http://www.suamente.com.br/
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Na figura, temos o modelo da pirâmide criada por Maslow, às necessidades 

humanas propostas por ele, são: as Fisiológicas Básicas, as de Segurança, as 

Sociais, de Auto-Estima e de Auto-Realização. Conforme os autores Zanelli; Borges; 

Bastos (2004) esta Pirâmide de Maslow possui duas categorias de necessidades, 

são elas: 

a) As Necessidades Inferiores – Fisiológicas Básicas e de Segurança; 

b) As Necessidades Superiores (que são três) – as Sociais, de Auto-

Estima e Auto-Realização.   

 

Os autores Zanelli; Borges; Bastos (2004) afirmam ainda, que as 

Necessidades inferiores, ou seja, as Fisiológicas Básicas caracterizam-se por 

serem “[...] indispensáveis à sobrevivência do indivíduo e da espécie”, como, por 

exemplo, ar, água, alimentação e desejo sexual, dentre outros, e as de Segurança 

estão “[...] vinculadas à proteção contra perigos e ameaças externas”, relacionadas a 

abrigo e proteção.  

Já as Necessidades superiores, que seriam as Sociais, são “[...] atinentes ao 

pertencimento e aceitação de outras pessoas e grupos humanos”, na qual incluem o 

amor, a afeição e o relacionamento com outras pessoas, ou grupos sociais, as quais 

o indivíduo pertence, as de Auto-Estima, refere-se a “[...] busca de status e 

valorização social”, envolve a consideração, o respeito a si próprio e aos outros.  

Enfim, temos as necessidades de Auto-Realização, que se encontra no topo 

da pirâmide de Maslow, ela distingue-se pela “[...] condição máxima de crescimento 

pessoal e de busca contínua pelo auto-aperfeiçoamento”.  

Para Zanelli; Borges; Bastos (2004, 150), esta Teoria da Hierarquia das 

Necessidades de Maslow,  

 

[...] deixa implícito o pressuposto antropológico de que o homem tem uma 
propensão para o autodesenvolvimento e o crescimento pessoal. Para que 
esse desenvolvimento possa ter livre curso, é preciso que as necessidades 
inferiores sejam em parte satisfeitas e as necessidades superiores 
apresentem-se como motivadoras da conduta humana. 

 

Portanto, para Maslow uma necessidade satisfeita deixa de ser uma fonte de 

motivação para o comportamento humano, no entanto uma necessidade não 

satisfeita pode afetar esse comportamento ocasionando uma desmotivação no 

indivíduo.    
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2.5.2 Teoria da realização (McClelland) 

 

A Teoria da Realização é uma dentre as inúmeras pesquisas e estudos 

desenvolvidos na área da Psicologia. Conforme as autoras Biaggio e Nerva (1995, p. 

20), “o motivo ou necessidade de realização é um constructo que busca explicações 

para as diferenças entre as pessoas a respeito de direção, intensidade e 

consistência do comportamento e da tendência a manter ou a aumentar às próprias 

capacidades e habilidades em todas as áreas importantes do indivíduo”.  

Ainda segundo as autoras Biaggio e Nerva (1995, 19), o autor Schühly é um 

pesquisador que aborda seus estudos na teoria a Motivação para a Realização, e de 

acordo com ele, “a motivação para realização refere-se ao sair-se bem, ter sucesso, 

realizar algo, ou competir com padrões de excelência”.  Neste caso, todos os seres 

humanos buscam sair-se bem em tudo e em todas as coisas que o faça, isso está 

inculcada nas culturas que se preocupam com o desenvolvimento e é também um 

traço marcante na personalidade dos indivíduos.  

Além do autor Schühly citado anteriormente, outro grande autor que também 

aborda estudos sobre a Teoria da Motivação para a Realização, é o teórico e 

psicólogo David McClelland. 

 Assim como Maslow, McClelland também acredita que a necessidades 

humanas são de origem biológica, mas não as considera de maneira hierárquica. 

Portanto, sua teoria parte da perspectiva de que as necessidades humanas podem 

ser aprendidas ou adquiridas socialmente através de experiências vividas ao longo 

da vida.  

A teoria de McClelland, segundo o Artigo, Teorias Motivacionais (p.8), esta 

dividida em três necessidades significativas; Poder, Afiliação, Realização:  

 

a) Poder – referente ao desejo de dominar outras pessoas e de 
influenciá-las. Pessoas que têm essas necessidades possuem um enorme 
poder de argumentação, poder esse que pode ser tanto positivo quanto 
negativo, essas pessoas também buscam constantemente assumir cargos 
de liderança; 
b) Afiliação – trata-se do desejo interagir socialmente, de relações 
interpessoais, fazer amizades e de evitar conflitos desnecessários. Pessoas 
com essas necessidades sempre priorizam seus relacionamentos 
colocando-os acima de qualquer tarefa.  
c) Realização – se refere ao desejo de fazer tudo com excelência, de 
serem melhores. Pessoas que possuem essas necessidades fazem questão 
de correr riscos calculados, de ter muitas responsabilidades e 
principalmente de esquematizar metas.  
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O quadro a seguir destaca os processos de desenvolvimento, da teoria de 

McClelland: 

 
                                 Figura 2 - Teoria das Necessidades de McClelland 

 
Fonte: Zanelli; Borges; Bastos (2004). 

 
 

Os autores Zanelli; Borges; Bastos (2004, 151), afirmam que a teoria de 

McClelland, “[...] se inter-relacionam e se apresentam em níveis variados de 

intensidade nas pessoas, conforme seus perfis psicológicos e os processos de 

socialização aos quais estiveram submetidas.” Portanto, isso quer dizer que quando 

uma necessidade for mais elevada, o indivíduo mobilizará mecanismos de fazer com 

que essa necessidade seja de alguma forma satisfeita.   

As duas teorias de motivações citadas neste estudo serão utilizadas para 

análise da pesquisa, com a finalidade de investigar os fatores que garantem a 

permanência dos alunos da Educação de Jovens e Adultos em sala de aula.  

Por conseguinte, serão abordados, todos os procedimentos metodológicos 

desenvolvidos para a realização deste estudo empírico, como: o detalhamento do 

tipo de pesquisa realizada, os instrumentos que foram utilizados neste estudo, os 

sujeitos da pesquisa, o lócus da investigação, os procedimentos necessários para a 

realização deste estudo, e também, o tipo de análise realizada para compreensão 

dos dados desta pesquisa.   
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3 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO EMPÍRICO  

 

Para melhor organização deste Trabalho de Conclusão de Curso, esta seção 

foi subdividida com os tópicos que propiciaram a realização dessa pesquisa, como a 

motivação do estudo, a questão norteadora, o objetivo geral e os específicos, e 

também os aspectos metodológicos.  

 

3.1 MOTIVAÇÃO DO ESTUDO 
 

A presente pesquisa deu-se pela inquietação a partir da experiência vivida no 

Estágio Supervisionado no primeiro segmento da EJA, em uma sala de aula de 1ª 

série, no segundo semestres de 2014, na qual foram observadas durante o estágio, 

a rotina e as motivações dos alunos. Logo, essa vivência oportunizou-me a relação 

direta com os alunos, bem como por meio da observação foi possível observar a 

importância que as motivações têm para a permanência deles em sala de aula. Essa 

experiência vivenciada contribui também para a escolha do tema desse trabalho e 

da problemática em questão.  

Muitos são os estudos empíricos desenvolvidos para compreender as 

motivações recebidas e realizadas pelos professores atuantes nos ambientes 

escolares, e poucas são as pesquisas realizadas para compreender as inúmeras 

motivações que levam os alunos da EJA a estarem em sala de aula.  

Nesta perspectiva, de motivação de alunos, Tapia e Fita (2001, p. 77), 

salientam que, “estudar a motivação consiste em analisar os fatores que fazem as 

pessoas empreender determinadas ações dirigidas a alcançar objetivos.” Portanto, 

este estudo justifica-se por investigar os fatores que proporcionam a permanência 

dos alunos na EJA e os diferentes tipos de motivações que os incentivam dia-a-dia.   

Deste modo, almejamos contribuir por intermédio do presente trabalho, para o 

compartilhamento, entre a comunidade acadêmica, a sociedade, professores e 

demais envolvidos no cotidiano da Educação de Jovens e Adultos, de experiências 

motivacionais que foram vivenciadas nessa modalidade de ensino.  

 

3.2 QUESTÃO NORTEADORA DA PESQUISA  
 

Em que consiste a motivação dos alunos da EJA, para prosseguir seus 

estudos? 
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Recorremos a inúmeros autores sobre a temática em pauta dentre eles: os 

que realizaram estudos sobre as motivações dos alunos da EJA; a evasão dos 

alunos da EJA, dentre outros estudos. Entretanto, são raras as pesquisas que tratam 

das motivações dos alunos da EJA. Portanto faço este questionamento com base na 

seguinte afirmação de Tapia e Fita (2001 p. 68), que toda a mobilização cognitiva, 

que a aprendizagem requer deve nascer de um interesse, de uma necessidade de 

saber, de um querer alcançar determinadas metas.   

 

3.3 OBJETIVO GERAL 
 

Na procura por resposta para a questão norteadora desta pesquisa, foi 

traçado o seguinte objetivo geral: Analisar em que consiste a motivação dos alunos 

da EJA para prosseguir seus estudos.  

 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Para o conseguimento do objetivo geral desta pesquisa, utilizamos os 

seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar os motivos que levam os alunos a estarem na EJA; 

b) Analisar se o trabalho desenvolvido em sala de aula tem alguma 

relação com o que os alunos da EJA desempenham profissionalmente; 

c) Verificar se a experiência profissional do aluno da EJA, em algum 

momento é utilizada no contexto do desenvolvimento dos conteúdos 

em sala de aula. 

 

3.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

3.5.1 Tipo de pesquisa  

 

Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso de 

abordagem qualitativa. 

 

3.5.2 Procedimentos para o desenvolvimento de estudo 
 

Para a realização deste trabalho, foram realizados os seguintes 

procedimentos:  
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1. Primeiramente a elaboração de um Projeto de Pesquisa de Conclusão 

de Curso, para o Departamento de Educação da Unir.  

2. Em seguida, formulação das entrevistas e questionários para realizar 

com os sujeitos desta pesquisa. 

3. Visita à escola, com o documento ou termo de apresentação, para 

solicitar a autorização para a realização desta pesquisa. (Anexo B). 

4. O próximo passo foi à escolha da turma e verificação com a professora 

atuante, a possibilidade da participação dos seus alunos na pesquisa.   

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

investigação e conseguir o consentimento quanto à participação deles 

no presente estudo. (Anexo C). 

6. Realização das entrevistas semiestruturadas e gravadas com os 

sujeitos da pesquisa da 1º série. (Apêndice A), seguindo-se da 

realização do formulário para a obtenção dos dados pessoais e 

profissionais dos participantes. 

7. Aplicação de Questionário para 10 alunos da 5ª série do primeiro 

segmento, essa escolha deu-se, pelo fato de serem alunos que 

dominam melhor a leitura e a escrita, e diferente dos alunos da 1ª 

série, não temeram em participar desta pesquisa. (Apêndice D). 

8. Organização, análise, interpretação e fundamentação dos dados 

obtidos.  

 

3.5.3 Instrumentos utilizados para levantamentos dos dados 
 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados dois instrumentos de 

suma importância para este estudo, como:  

a) Entrevistas semiestruturadas realizadas com os alunos, por meio de 

conversas gravadas e que foram transcritas posteriormente; 

b) Um Formulário para obter os dados pessoais e profissionais dos 

alunos, através de um roteiro de perguntas semiestruturadas.  

 
3.5.4 Sujeitos da pesquisa 

 

A presente pesquisa tem como população: 11 alunos e como amostra: quatro 

alunos, do primeiro segmento da EJA (1º série do Ensino Fundamental da EJA).  
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3.5.5 Lócus da investigação  

 

Esta pesquisa foi desenvolvida em uma escola da Rede Municipal de Ensino 

localizada na Zona Leste do Município de Porto Velho, no Estado de Rondônia. 

       
Figura 3 – Mapa do Município de Porto Velho 

 
Fonte: Google Maps 

 

3.5.6 Proposta de análise dos dados 
 

Esta análise dos dados foi realizada no mês de julho de 2015, assim como, a 

revisão dos dados bibliográficos coletados para este estudo. Para esses dados 

colhidos, foi realizada a interpretação das respostas das entrevistas, aplicadas ao 

longo desta pesquisa.  

Para fundamentar esta análise, recorremos às autoras Lakatos; Marconi 

(2009, p.170), quais salientam que; 

 

Na análise, o pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados 
decorrentes do trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas às suas 
indagações, e procura estabelecer as relações necessárias entre os dados 
obtidos e as hipóteses formuladas. Estas são comprovadas ou refutadas, 
mediante a análise. 

  

Portanto, foi escolhido este tipo de análise, por considerar a possibilidade de 

interpretar e dividir os dados analisados em diferentes eixos temáticos, como forma 

de facilitar a compreensão dos fenômenos ocorridos, no ambiente investigado. Logo, 

este trabalho de interpretação e análise dos dados, foi constantemente realizado, 

com a contribuição da literatura pertinente.    
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4 DISCUTINDO A PESQUISA DE CAMPO 

 

Nessa seção, será apresentada a análise dos dados obtidos através de 

entrevista gravada, concedida pelos alunos da 1ª série do primeiro segmento da 

EJA, acompanhada de um questionário com perguntas abertas sobre a vida pessoal 

e profissional dos alunos participantes, que estudam em 1 escola da rede pública 

municipal de Porto Velho. A análise dos dados será apresentada de acordo com o 

roteiro de perguntas contidas no formulário.  

  

4.1 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS DA EJA 
 

Foram realizadas sete perguntas para um quantitativo de quatro alunos, com 

a responsabilidade de não divulgar os nomes dos devidos participantes na pesquisa. 

Os dados obtidos foram ordenados e identificados pela letra “A” seguido de um 

número. Exemplificando: A1, A2, A3 e A4. 

Os alunos demonstraram desde o início da entrevista, serem tímidos, tiveram 

muito receio em participar desta pesquisa, pois, achavam que tudo que dissessem 

naquele momento, poderia ser utilizado contra eles futuramente. Por inúmeras vezes 

foram explicado aos participantes que suas respostas eram sigilosas e que nenhum 

dado pessoal seria divulgado, após conversar um pouco com cada um deles antes 

de começar a entrevista, consegui deixá-los mais a vontade e descontraídos para 

responderem as perguntas.  

Iniciei a entrevista perguntando primeiramente, os dados pessoais dos alunos, 

do tipo, a idade, estado civil, se tinham filhos e a profissão de cada um deles. Então 

organizamos as respostas de acordo com a ordem citada. O sujeito A1 respondeu 

que tem 39 anos, é divorciado, têm apenas um filho, que segundo ele é especial, e 

sua profissão é autônomo, trabalha com venda de cosméticos. O sujeito A2 relatou 

que tem 37 anos, é solteiro, têm quatro filhos e trabalha como mecânico. Já o sujeito 

A3, segundo a direção da escola é especial, mais não possui laudo médico 

confirmando a sua deficiência, perguntado a ele seus dados pessoais, o mesmo 

afirmou ter 35 anos, têm dois filhos, é autônomo, trabalha com venda de folhas e 

ervas medicinal. O sujeito A4 relatou que tem 59 anos, é divorciado, tem três filhos e 

é funcionário público.  
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Quanto à primeira indagação: o que havia os motivado a estudar na EJA? As 

respostas dos alunos foram bem variadas, três dos quatro entrevistados 

responderam que foi por causa do trabalho, ambos precisavam ser alfabetizados 

para conseguirem ou melhorar suas condições de trabalho, apenas um deles 

afirmou que estava estudando para poder tirar sua carteira de habilitação.  

Alguns dos sujeitos complementaram suas repostas como é o caso de A1, 

que alegou ter voltado a estudar para dar um futuro melhor para seu filho, pois ele é 

especial, e ela não tem com quem contar tudo depende somente dela, relatou 

também, que a sua renda provêm das vendas por meio de revistas de produtos de 

beleza, paga todas as contas e compra os remédios para o filho.  

Segundo o A4, seu retorno à sala de aula se deu, pela busca de sua 

autonomia, relatou que precisava tirar sua carteira de motorista, o carro ele já tinha, 

e não o usava por não possuir a habilitação, e afirmou ainda, que estava cansado de 

depender de seu filho para leva-lo aos lugares, quando precisava.  

O sujeito denominado A3 revela na entrevista que foi motivado a estudar, pela 

madrinha de seu filho, a madrinha por inúmeras vezes, disse ao A3 que o futuro dele 

era seus estudos. Por este motivo, o mesmo sentiu-se motivado a estudar na EJA, 

para aprender a ler, a escrever e a somar.  

Ao serem questionadas se haviam estudado outras vezes na EJA? Os 

participantes, A1 e A2 alegaram que não, que essa era a primeira vez deles, 

enquanto o participante A4, afirmou ter tentado estudar aproximadamente, umas três 

vezes na EJA, já o A3 respondeu que era a primeira vez que estava estudando, mas 

contradisse durante a entrevista, ao responder outras indagações, demonstrando 

que já havia estudado outras vezes.    

O participante A2 não demostrou nenhum motivo maior, nem algum 

entusiasmo em estudar, respondeu todas as perguntas com poucas palavras e 

sempre de maneira direta. Disse apenas, que estava na EJA por causa de seu 

trabalho, e que havia lhe dado vontade de vir estudar.  

As respostas obtidas nos permitiram agrupá-las no seguinte Eixo Temático.  

 
EIXO TEMÁTICO 1 - Motivação tendo em vista o Trabalho 

 

O que me motivou, é porque eu quero fazer um concurso pra 
Prefeitura, que eu não tenho estudo né. Pra você fazer um concurso 
tem que ter primeiro um curso [...] (A1). 
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Me deu vontade mesmo de vir estudar, por causa do trabalho mesmo 
(A2).  
 
 
Porque eu não sei ler. A madrinha do meu filho me incentivou a vir 
estudar. Ela falou: estuda, tem que estudar, porque teu futuro é teus 
estudos (A3). 

 
 

Como podemos observar os alunos A1, A2 e A3, foram motivados pensando 

em sua qualificação profissional, essa ideia corresponde a uma das Funções da 

EJA, a qual refere-se a Função Qualificadora, conforme está previsto no Parecer 

11/2000 (p. 11), que assim dispõe: “[...] a realização da pessoa não é um universo 

fechado e acabado. A função qualificadora, quando ativada, pode ser o caminho 

destas descobertas [...]”. 

Observando a fala desses sujeitos e o que propõe a legislação no tocante ás 

funções da educação de jovens e adultos, entendemos que o ser humano é um ser 

que está em constantes transformações, passa por inúmeras mudanças como forma 

de evolução, ao longo de sua vida, para se aperfeiçoar e melhorar a sua vida e 

convivência em meio à sociedade. 

   

É que eu quero tirar minha Carteira de habilitação, comprei um carro, 
mas, não sei dirigir. Meu filho que dirige o carro, muitas vezes eu 
deixo de ir aos lugares, porque ele não quer me levar (A4). 
 
 

Esse sujeito A4, revela que sua motivação é diferenciada, pois ela esta sendo 

incentivada pela busca de sua autonomia e independência pessoal, de poder 

usufruir de um bem conquistado com a sua mão de obra. Logo, essa ideia 

corresponde às diretrizes do Parecer 11/2000 (p. 6) “[...] o não acesso a graus 

elevados de letramento é particularmente danoso para a conquista de uma 

cidadania”, porém, ser analfabeto não significa que a pessoa não possa interagir 

numa sociedade repleta de novas tecnologias, mesmo sendo desprovido da leitura e 

da escrita, pode-se facilmente desenvolver múltiplas práticas de letramento.  

Por este motivo encontramos na obra, A motivação em sala de aula: o que é 

como faz, os autores Tapia e Fita (1999, p.68) que fazem a seguinte afirmação, 

“toda a mobilização cognitiva, que a aprendizagem requer deve nascer de um 

interesse, de uma necessidade de saber, de um querer alcançar determinadas 

metas”.  
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Portanto, cada ser humano é levado a fazer algo em sua vida, motivado por 

uma energia maior, uma força emocional que o reveste de coragem para enfrentar 

os obstáculos que surgem ao longo da vida, para alcançar seus objetivos. Este 

conceito é equivalente ao caso do sujeito A4, que busca no ambiente escola superar 

suas limitações em prol da sua formação, e da conquista de sua autonomia pessoal.  

Quanto ao segundo questionamento feito aos participantes, foi: O que o 

motivou a permanecer estudando na EJA? 

As respostas obtidas ao longo da pesquisa foram agrupadas de acordo com o 

seguinte Eixo Temático.  

 

EIXO TEMÁTICO 2 – Motivos diversificados  

 

Os sujeitos deste eixo, não apresentaram convergências em relação as suas 

motivações.  

Mudar de vida né, porque já trabalhei muito, mas trabalhei muito de 
doméstica. Hoje eu tenho um filho, meu filho é especial, e eu não 
tenho renda nenhuma, ele toma dois tipos de remédio controlados, e 
tudo eu que tenho que comprar (A1). 

 
 
Porque eu achei bom estudar, estou gostando de estudar (A3). 

 
 
É a habilitação, se não fosse à habilitação [...], porque pra arrumar 
emprego eu bem dizer já tenho o meu, eu não ia correr atrás não. Eu 
quero fazer pelo menos até a quarta série (A4). 
 
 
 

Os alunos A1, A3 e A4, permanecem estudando por motivos distintos. Como 

podemos observar o sujeito A1 busca melhoria de vida para ela e seu filho, o A3 foi 

para a sala de aula por mera curiosidade e acabou se interessando pelos estudos, já 

o participante A4 mostrou claramente que, a sua motivação desde o princípio, se 

deu por meio do seu desejo de conquistar a sua autonomia automobilística 

(conquista da sua CNH - Carteira Nacional de Habilitação). 

Essas ideias distintas dos alunos nos remetem novamente ao Parecer 

11/2000 (p.10), o qual, por sua vez, garante que a função equalizadora “possibilita 

ao indivíduo jovem e adulto retomar seu potencial, desenvolver suas habilidades, 
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confirmar competências adquiridas na educação extra-escolar e na sua própria vida, 

possibilitar um nível técnico e profissional mais qualificado”.  

Deste modo, esses relatos nos mostram que os alunos da Educação de 

Jovens e Adultos, foram movidos por interesses, desejos, e necessidades 

diferenciadas, mas, com um único objetivo, o de aperfeiçoamento profissional, pois, 

sem que percebam essas causas que os levaram a buscar o ambiente escolar, são 

os mesmos sentimentos que os moverão e os impulsionarão, dando sentido a todas 

suas escolhas ao longo da sua vida profissional e pessoal. 

 

Não, nas outras escolas a professora em vez de ensinar os outros, 
fazia era gritar (A2). 

  

O sujeito A2 demonstrou em sua fala um desprazer vivenciado em 

experiências passadas a respeito da metodologia utilizada por outra professora com 

quem estudou.  

Portanto, o professor é o principal mediador do conhecimento, ele é o 

responsável por tornar o ensino propicio para os jovens e adultos que buscam a 

aprendizagem, aperfeiçoar seus conhecimentos e o direito a plena autonomia de 

suas próprias vidas. É este professor quem deve aproximar os conteúdos ensinados 

às experiências vividas, contribuindo assim, para uma aprendizagem significativa e 

consequentemente, a uma formação social transformadora.   

Essa ideia inconsciente, a qual, o participante A2 descreve, nos remete as 

ideias do autor Jesús Alonso Tapia e Fita (2001, p. 14) o qual, salienta que, “os 

professores criam ambientes que afetam a motivação e a aprendizagem”. O  

professor tem uma grande parcela de responsabilidade em relação à motivação que 

garante a permanência do aluno, pois a partir da relação professor/aluno, é que se 

criam laços de confiança e afetividade que influenciará no desempenho e 

principalmente na aprendizagem do aluno.    

A terceira pergunta feita aos alunos foi: Tem algo que o desmotiva a estudar 

na EJA? As respostas alcançadas foram agrupadas no seguinte Eixo Temático.  

 

EIXO TEMÁTICO 3 – Satisfação em estudar 

 

Não, eu gosto de estudar na EJA (A1). 
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Não (A2). 

 
Não, só falto na quinta porque é a folga da professora (A3). 
 
Não, que eu saiba não, tem dias que eu estou muito cansada, mas, 
venho arrastada (A4). 

 

Diante das respostas dos alunos participantes, é possível observar que dos 

sujeitos pesquisados A1, A2, A3 e A4 mantêm-se satisfeitos em relação a sua vida 

escolar, que mesmo com suas rotinas árduas e trabalhosas continuam persistindo 

no seu crescimento profissional.  

Para uma melhor compreensão o relato do participante A3, “só falto na quinta 

porque é a folga da professora”, em conversas com os alunos participantes eles 

afirmaram que todas as quintas-feiras, eles têm mais de uma disciplina, onde são 

disponibilizadas aulas de: Informática, Cidadania, Artes e Educação Física. Como os 

alunos tem muita afinidade e afetividade com a professora atual da turma, faltam as 

quintas por alegarem, serem outros professores e não gostarem da metodologia 

utilizada por eles.  

Segundo o autor Bzuneck (2009, p. 27), “[...] todo aluno já traz para a escola, 

como fruto de diversas experiências em seu meio, alguma forma de motivação 

positiva, que consiste em certas crenças, expectativas, objetivos e hábitos”.  

As motivações que temos são reflexos de que, o ser humano é um ser único, 

ímpar, e singular, por isso, seria preciso que o professor desenvolvesse um trabalho 

diferenciado em sala de aula, partindo, necessariamente do respeito às 

necessidades de aprendizagem de cada um de seus alunos, estimulando-os com 

atividades que façam parte de suas realidades, e principalmente que dialoguem com 

a bagagem de conhecimentos que estes indivíduos, trazem de suas experiências de 

vida.    

Para Torres apud (TAPIA; FITA, 2001, p. 9), “[...] o ser humano, o aluno, é 

alguém que se move por diversos motivos e emprega uma energia diferencial nas 

tarefas que realiza”, ou seja, os alunos movidos pelos seus objetivos desenvolvem 

suas atividades com um diferencial, realizando-as com satisfação, diferenciada 

daqueles que estão menos motivados.   

A motivação que o aluno traz consigo, e a motivação que o professor 

transfere a este aluno, denota uma contribuição para a permanência destes sujeitos 

em sala de aula.     
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Na quarta Indagação que fizemos, investigamos: O que os professores 

podem fazer para motivar você nos estudos? 

Então, as respostas foram agrupadas no seguinte Eixo Temático.  

 

EIXO TEMÁTICO 4 – Motivar os alunos para o estudo 

 

Eles sempre dão conselho pra nós não desanimar, pra nós fazermos 
a faculdade no dia de amanhã, se nós pararmos, vai ter que fazer 
tudo de novo. Ela me ajuda bastante (A1). 

 
Pra mim tá bom, ela explica direitinho (A2). 
 
É me ensinar a ler, ensinar essas letras aqui, que eu não sei (A3). 

 
Olha pra ser sincera, essa professora que nós temos aí, ela é até 
boa, gosto dela, ela é uma pessoa boa, é uma pessoa competente, 
porque tem professor que você já pede a Deus pra acabar a aula 
dele. Inclusive dia de quinta feira ela não vem aí à gente não vem 
porque no dia de quinta-feira são mais três professores, é de 
Educação Física, de Cidadania e aula de informática, não sei o que é 
Cidadania né. A aula de informática, a gente gosta, mas, as outras a 
gente não gosta, então a gente nem vem. Porque na aula, ela enche 
o quadro e escreve tudinho lá, a gente tá na primeira série, quase 
não sabe ler, ai gente pede: - Professora dá pra senhora explicar? - 
Vocês tem que ler, dê o jeito de vocês, diz a professora pra nós. 
Toda quinta ninguém vem. (A4). 

 

Diante das falas dos participantes A1, A2 e A3, entendemos que estes 

sujeitos estão satisfeito com a metodologia utilizada pela professora em sala de aula. 

As falas destes alunos nos remete a Teoria da Hierarquia das Necessidades de 

Maslow, mais especificamente ao quarto nível dessa teoria da hierarquia.  

Esse quarto nível da teoria de Maslow, trata-se da auto-realização, que 

segundo Spector (2002, p. 200), “se refere à satisfação dos objetivos pessoais e ao 

alcance do potencial individual”.  

Logo, essa satisfação dos objetivos pessoais, a qual, o autor se refere, denota 

o desejo de ser, o desejo de alcançar uma posição, ou uma condição máxima, que o 

sujeito busca ao longo da vida. Deste modo, observamos nas falas dos alunos A1 e 

A3, que os mesmos, procuram satisfazer a sua auto-realização, e recebe do 

professor em sala de aula, estímulos necessários para alcançar os seus objetivos.  
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Em relação à fala do participante A4, notamos uma posição diferenciada 

deste sujeito, pois, ele supõe em seu relato que o trabalho desenvolvido pelos seus 

professores, não são suficientemente motivadoras em sala de aula.  

Deste modo, para o autor BROPHY apud (BORUCHOVITCH; BZUNECK 

2009, p.19), 

 

Um aluno não necessariamente é desmotivado para tudo na sala de aula. 
Ele pode estar desmotivado ou apresentar motivação distorcida apenas em 
alguma ou algumas áreas ou alguns tópicos, como pode apresentar 
problemas em relação a todas as disciplinas de um curso.  

 

Portanto, com base na afirmação do autor, este sujeito A4 demonstrou não 

estar motivado com algumas disciplinas, isso poderá ocasionar em uma 

desmotivação dos alunos, em relação à metodologia utilizada pelos professores em 

sala de aula.   

Ensinar vai muito além, de apenas passar o conteúdo ao aluno, significa criar 

possibilidades necessárias para que eles se apropriem do pensamento crítico, e 

consigam alcançar os seus objetivos e o seu crescimento pessoal.   

Acreditando nesse pensar crítico do sujeito e em dar subsídios para que ele 

possa se tornar um ser pensante, Paulo Freire (1996, p. 25) afirma em uma de suas 

obras que, “ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para 

a sua produção ou a sua construção”.  

Deste modo, não basta apenas ensinar os conteúdos aos alunos, é 

necessário que o professor crie vínculos afetivos para com eles, gerando ambientes 

produtivos que possibilite a aprendizagem, e que estes alunos possam estar 

aproximando os conteúdos apreendidos em sala de aula, a sua realidade fora do 

ambiente escola.  

Analisando os relatos dos participantes, vimos que ambos possuem uma 

relação afetiva com a atual professora da turma, essa afetividade existente, nos 

remete a perspectiva do autor Mauco apud (RODRIGUES; GARMS 2007, p. 39) da 

Série-Estudos – Periódico do Mestrado em Educação da UCDB, o qual aborda que, 

  

A relação afetiva vai buscar as suas componentes menos no domínio 
intelectual do que no domínio da subjetividade. É verdadeiramente no plano 
da sensibilidade que se deve procurar a natureza profunda das relações 
professor-aluno, mais do que no plano da atividade intelectual.  
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Portanto, garantir a construção do conhecimento do aluno é fundamental, no 

entanto, não devemos nos esquecer, de também nos preocupar com o lado 

emocional dos mesmos, pois, uma boa relação afetiva, entre professor-aluno poderá 

gerar um ambiente mais prazeroso e significativo.  

Essa boa relação professor/aluno, que o professor constrói dentro da sala de 

aula, poderá ser o carro chefe, que satisfará o desejo do aluno em aprender o 

conteúdo. 

Diante da fala do sujeito A4, Paulo Freire (1996) vem afirma ainda em uma de 

suas Obras “Pedagogia da Autonomia”, que os procedimentos metodicamente 

rigorosos, impostas pelo professor, procedimentos esses que não deixa de ser um 

autoritarismo, acaba tirando do aluno toda sua autonomia, tornando-o assim 

submisso á regras estabelecidas pelos educadores dentro da sala de aula.  Deste 

modo, o aluno é rigorosamente silenciado, pela total autoridade estabelecida á ele, 

por quem deveria conduzi-lo ao melhor caminho.  

Ainda sobre o relato do sujeito A4, vimos que este aluno, não possui uma 

afetividade em relação aos demais professores que também lecionam na sua turma. 

Com base neste relato, o autor Almeida apud (RODRIGUES; GARMS 2007, p. 33) 

aponta que: 

 

[...] o que parece-nos essencial na relação ensinar-aprender é que se 
reconheça a afetividade do aluno como uma dimensão inseparável, 
indissociável da inteligência, promotora de desenvolvimento, e que o 
educador tenha, ele mesmo, clareza de sua própria afetividade enquanto 
educador, considerado na função de professor ou de pai, ou seja, na 
condição de educador, em seu estatuto de adulto.   
 
 

Logo, está insatisfação poderá desencadear nos alunos o sentimento de 

apatia a respeito dos outros professores, visto que, isso poderá ocasionar em uma 

desmotivação nos alunos para continuarem estudando.  

Segundo Freire (1996, p.73): 

 
O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, 
sério, o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida 
e das gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das 
pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum desses passa pelos alunos 
sem deixar sua marca.    

 

O que entendemos nessa afirmação é que o professor que trabalha em sala 

de aula de forma a legitimar o seu aluno, poderá marcar seu aluno de maneira 
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negativa, enquanto, o professor competente contribuirá de forma positiva para o 

crescimento pessoal e profissional de seus alunos. 

Quando questionados sobre: O trabalho desenvolvido em sala de aula tem 

alguma relação com o que você desempenha profissionalmente? Na quinta 

indagação. Os alunos participantes responderam conforme o agrupamento do 

seguinte Eixo Temático.  

 

EIXO TEMÁTICO 5 – Divergência entre os alunos sobre a didática 
utilizada  

  

 
Ela ensina como que trabalhar, ler escrever e somar. Exemplo para 
trabalhar numa loja, temos que somar, aí tem que estudar a 
matemática. A professora nos ajuda, ela dá exemplos, e explica os 
exemplos. Passa um problema pra somar, já nos ajuda a trabalhar a 
tabuada, isso já ajuda e muito (A1). 
 
 
Não até agora não... Ainda não (A2). 
 
 
Ajuda, porque eu vendia folha de eucalipto, comecei a vender erva 
medicinal para o pessoal. A professora explicou essa semana sobre 
plantas, eu gostei, ela explicando pra quê que o abacaxi é bom, pra 
quê a graviola é bom, que tomate não é verdura é fruta (A3). 

 
 
O meu não, não porque eu trabalho no refeitório da UPA (A4). 

 

Diante das falas dos sujeitos A1, e A3, vemos que ambos fazem aproximação 

do conteúdo trabalhado pela professora em sala de aula, com o trabalho que eles 

desenvolvem em sua vida profissional fora dela. Desta forma, esses alunos da 

Educação de Jovens e Adultos aproveitam para se aperfeiçoarem profissionalmente 

para o mercado de trabalho.  

Logo, essa ideia nos remete a função qualificadora das diretrizes do Parecer 

11/2000 (p.12), a qual salienta que,  

 
[...] os termos “Jovens e adultos” indicam que, em todas as idades e em 
todas as épocas da vida, é possível se desenvolver e constituir 
conhecimentos habilidades, competências e valores que transcendam os 
espaços formais da escolaridade e conduzam à realização de si e ao 
reconhecimento do outro como sujeito.  
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Portanto, todos os sujeitos independentes da idade estão sujeitos ao seu 

pleno desenvolvimento intelectual e profissional, para que isso ocorra de maneira 

satisfatória, o ambiente escolar tem o papel fundamental, de propiciar aos seus 

alunos meios que resultem na constituição de competências e valorização pessoal e 

profissional dos mesmos. 

Quanto às depoimentos dos participantes A1, e A3, remonta-nos as ideias de 

Freire (1996, p. 95), afirma que, “a construção ou a produção do conhecimento do 

objeto implica o exercício da curiosidade [...]”, portanto, quando o aluno é motivado a 

pensar, sua curiosidade ingênua de aprender é estimulada frequentemente até se 

tornar uma curiosidade epistemológica. Este aluno começa a ter um olhar crítico nas 

várias possibilidades de respostas, não concordando facilmente com aquilo que lhe 

foi proposto. Aprendendo deste modo, ter seu próprio ponto de vista, sobre 

determinados assuntos.  

É claro que para o aluno se torne um curioso e motivado, Freire (1996, p. 96) 

fala que, “o bom professor é que consegue, enquanto fala, trazer o aluno a até a sua 

intimidade do movimento de seu pensamento”, para que isso ocorra de maneira 

significativa, ele precisa apropriar-se de métodos e técnicas que incentive a 

curiosidade da turma, e que seus conteúdos venham partir da realidade de cada um 

deles e mexendo assim, com as emoções e sentimentos daqueles, o qual, este 

educador tem o objetivo de incitar. 

Segundo Tapia e Fita (2001, p. 55) “[...] o exemplo que os professores dão 

sobre suas metas é outro motivo que deve ser objeto de reflexão e mudança se se 

quer melhorar a motivação dos alunos”. Esta fala do autor se encaixa com o relato 

do participante A1, qual afirma que a professora dá exemplos a eles, e explica o que 

é preciso para atuar em diferentes áreas de trabalho.   

E ao que se refere aos relatos dos sujeitos A2 e A4, o fato dos participantes 

afirmarem ainda não terem visto nenhum conteúdo voltado à profissão deles, não 

significa que em algum outro momento o professor não irá trabalhar conteúdos 

voltados à profissão que cada um exerça. 

Portanto, neste caso, recorremos às ideias dos autores Tapia e Fita (2001), 

quais salientam que, “a motivação, como se pode comprovar, não depende só do 

aluno, mas também do contexto.” Deste modo, o professor preferiu trabalhar o 

conteúdo relacionando com as profissões dos alunos, por partes, justamente, por 
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achar mais conveniente com o contexto daquela aula às profissões dos sujeitos A1 e 

A3. 

Continuando nessa mesma linha de raciocínio o autor Bzuneck (p.26) aponta 

que, “[...] os alunos precisam valorizar o aprender como um objetivo pessoal, 

buscando auferir o maior proveito do processo de aprendizagem, acolhendo de boa 

vontade todas as condições de exigência que ele contenha”.   

É na sala de aula por intermédio do professor, que o aluno passará a 

contextualizar as experiências profissionais, com os conteúdos programáticos 

durante o ano letivo. Essa aproximação de conteúdo possibilitará a esses sujeitos, 

compreender que conteúdo e prática andam lado a lado, e que não há 

aprendizagem impossível, existem sim, verdadeiros educadores que facilitam o 

aprendizado de seus alunos.    

No tocante da sexta pergunta o questionamento feito aos alunos, foi: A sua 

experiência profissional, em algum momento é utilizada no contexto do 

desenvolvimento dos conteúdos em sala de aula? 

Os resultados obtidos foram agrupados no seguinte Eixo Temático.  

 

EIXO TEMÁTICO 6 - Divergência sobre o aproveitamento das 
experiências dos alunos no desenvolvimento dos conteúdos  

 

Ela pergunta com esperança que a gente saiba, ela passa o que nós 
sabemos, e depois nos ajuda com o restante. Nós temos pouca 
experiência, então ela nos ajuda (A1). 

 
Não (A2). 
 
Ah ela vai explicando pra quê que é bom, pra quê que não é (A3). 

 
Não (A4). 

 

Diante das falas dos sujeitos A1 e A3, é possível observar que a professora 

da turma valoriza a vida profissional dos alunos e os ajuda a melhorar seus 

desempenhos, capacitando-os ainda mais.  

Portanto, partindo dessa perspectiva de melhorar o desempenho dos alunos, 

o autor Torre apud (Tapia e Fita, 2001, p. 9) afirma que: 

 

Saber motivar implica ter presentes tanto os contextos da aprendizagem 
mais próximos como os mais distantes, dede o espaço físico até a família, 
passando pelos ambientes informais e legais. Apenas considerando esses 
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contextos, poder-se-ão entender alguns comportamentos não motivados 
para aprender.   

  

Deste modo, é preciso que o professor leve em consideração os saberes que 

o aluno trás com ele, da vida e do ambiente familiar em que o mesmo conviveu ou 

convive, pois, esses conhecimentos, são conhecimentos específicos que garantem a 

sua subsistência.  

Conforme o aluno vai se inserindo no ambiente escolar, começa a surgir no 

mesmo a necessidade de interação com outros grupos, essa ideia, portanto, baseia-

se na teoria de Maslow, mas especificamente a “teoria da Hierarquia das 

Necessidades”, onde as pessoas buscam suprir as suas necessidades. Sejam elas 

inferiores ou superiores, ambas são responsáveis e motivadoras da conduta 

humana. As necessidades superiores, por sua vez, são conhecidas como 

necessidades sociais, de aceitação de outras pessoas e de outros grupos. 

Logo, para os autores Tapia e Fita (2001, p. 48) “as diferentes formas de 

interação promovidas pelo professor têm diferentes efeitos sobre a motivação”, 

assim, a partir do momento em que aluno envolve-se com ambiente escolar, começa 

ter objetivos distintos daqueles que possuía anteriormente, ele passa a compreender 

determinadas informações, adquirir novos conhecimentos, integrar-se a novas 

culturas, e principalmente, a fazer parte de um grupo social, com objetivo de se 

identificar, e descobrir-se socialmente.  

Quando ainda não trabalhadas todas as profissões dos alunos da turma, 

como no caso dos participantes A2 e A4, seria preciso que os professores 

disponibilizassem momentos para assuntos sobre á “realidade sociocultural” como 

manda as diretrizes do Parecer 11/2000, realidade sociocultural essa, que cada um 

dos alunos vivencia em seu cotidiano, em parceria com ás Práticas Pedagógicas 

estabelecidas pelos professores, favorecendo e estimulando discussões 

relacionadas à profissão de cada um deles, dentre outros assuntos importantes que 

os motivem ainda mais a investir em suas formações profissionais.  

A busca desses alunos da EJA pela formação profissional nos remete ao que 

já bem dizia Paulo Freire (2011, p. 79), “[...] é trabalhando que os homens e 

mulheres transformam o mundo e, transformando o mundo, se transformam 

também”, pois o trabalho dignifica o homem e o ajuda a contribuir para a construção 

de uma sociedade mais justa.  
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Finalmente, a sétima questão, perguntamos aos alunos: Você gosta da 

maneira como os professores ensinam os conteúdos?  

As respostas dos alunos foram analisadas e agrupadas no Eixo Temático, a 

saber.  

 

EIXO TEMÁTICO 7 – Metodologia significativa  

 

Gosto quando ela tá passando o que a gente não sabe. Então a 
gente pergunta, e ela explica duas, até quatro, cinco vezes, pra nós 
entender o que significa aquilo... (A1). 

 
Sim, muito (A2). 

 
Sim, ela explica bem (A3). 

 
Ah! Eu gosto né, ela sabe explicar bem (A4). 

 

Diante das falas dos alunos A1, A2, A3 e A4, ficam explícitos a satisfação da 

turma participante da pesquisa, em relação à metodologia utilizada pela professora 

em sala de aula. Portanto essa satisfação nos remetem as ideias dos autores Tapia 

e Fita (2001, p.14) quais afirmam que, 

 

[...] se queremos motivar nossos alunos precisamos saber de que modo 
nossos padrões de atuação podem contribuir para criar ambientes capazes 
de conseguir que os alunos se interessem e se esforcem por aprender e, 
em particular, que formas de atuação podem ajudar concretamente a um 
aluno.   

 

Já o autor Bzuneck (2009, p. 26) ainda nessa perspectiva, afirma que,  

 

[...] o papel do professor em classe, mais do que remediar (o que, porém, 
não deve ser descuidado), é o de prevenir a ocorrência de condições 
negativas, como o tédio crônico, a apatia ou a alta ansiedade e, mais do 
que tudo, desenvolver e manter a motivação positiva da classe como um 
todo, série após série.  

 

Por esse prima, por parte dos alunos, os professores são os verdadeiros 

responsáveis pelo seu reconhecimento profissional, pois, aqueles que tratam bem, 

que respeita, que é atencioso, amoroso, que tem o domínio do conteúdo 

administrado dentro da sala de aula, serão sempre lembrados pelos seus alunos, 

porque soube conquistar a atenção, e cativar o carinho e o respeito da turma. 
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Para Freire (1996, p. 52) “saber que ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”, deste 

modo, é papel do professor, disponibilizar para seus alunos situações, que os 

incentive a procurar soluções, e a criar estratégias em busca de respostas. Para que 

isso ocorra significativamente, seria preciso que este educador, começasse a pensar 

em fundamentar o seu olhar para a sua prática e a teoria ensinada aos seus alunos.  

Ainda segundo o autor Bzuneck (2009, p. 27) “[...] a motivação do aluno em 

sala de aula resulta de um conjunto de medidas educacionais que são certas 

estratégias de ensino ou eventos sobre os quais todo professor tem amplo poder de 

decisão”.   

Portanto, diante da afirmação do autor e a fala do sujeito A1, “gosto quando 

ela tá passando o que a gente não sabe. Então a gente pergunta, e ela explica duas, 

até quatro, cindo vezes, pra nós entender o que significa aquilo [...]”. Implica pensar 

no educador consciente de seu papel, ou seja, um educador capaz de levar para a 

prática, o sentido do conteúdo que trabalhará em sala de aula.  

Este educador consciente precisará ter um embasamento teórico, sólido, 

capaz de contribuir no desenvolvimento de uma infinidade de conteúdos, variando 

entre conteúdos transversais como, conceituais, procedimentais e atitudinais. Esses 

conteúdos se trabalhados de maneira correta, poderão reforçar ainda mais, as 

habilidades de observação e a construção de um olhar crítico dos alunos sobre a 

realidade natural e social a qual estão inseridos. 

Para Freire (1996) ensinamos o que aprendemos e aprendemos o que 

ensinamos tanto o professor aprende com o seu aluno como vice-versa, pois, faz 

parte do desenvolvimento humano, passar por constantes transformações ao longo 

da vida, e essas transformações são inevitáveis.  

O profissional competente trabalha com respeito, determinação, prazer e 

satisfação, desta forma, ele conquista a admiração de seus alunos, tornando-se 

assim, um exemplo positivo na vida de todos a sua volta. 

Diante dos dados analisados nessa pesquisa, abordaremos a seguir, uma 

reflexão final sobre a relevância acadêmica desse estudo e o resultado alcançado 

sobre a motivação para a permanência na Educação de Jovens e Adultos, ao longo 

dessa pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento desse estudo referente às motivações para a 

permanência na educação de jovens e adultos nos possibilitou a ampliação de 

conhecimentos, e oportunidade de investigar os fatores motivacionais que 

contribuem para a permanência dos alunos em sala de aula.  

Portanto, de acordo com tudo que foi analisado nesta pesquisa, retomamos a 

questão que norteou este estudo: A motivação dos alunos em estar na EJA, garante 

sua permanência em sala de aula? Para responder a essa indagação, trabalharmos 

com os seguintes objetivos específicos: a) Identificar os motivos que levam os 

alunos a estarem na EJA. b) Analisar se o trabalho desenvolvido em sala de aula 

tem alguma relação com o que os alunos da EJA desempenham profissionalmente. 

c) Verificar se a experiência profissional do aluno da EJA, em algum momento é 

utilizada no contexto do desenvolvimento dos conteúdos em sala de aula. 

Os resultados obtidos relacionados a esses objetivos nos revelam os 

indicadores destacados a seguir.   

Constatamos então que, os alunos cursistas do módulo de ensino da EJA, 

são sujeitos que estão em buscam de melhorias de vida para eles e suas famílias, 

por isso, retornam as salas de aula, com intento de recuperar o tempo perdido e 

aperfeiçoarem-se profissionalmente, para que deste modo consigam adequar-se as 

novas exigências do mercado de trabalho e acompanhar os avanços tecnológicos 

ocorridos, freneticamente, em nossa sociedade.  

Foi possível visualizar também nesta pesquisa, relatos de aluno que buscam 

na sala de aula, conquistar a sua emancipação pessoal, sua independência e 

aperfeiçoamento profissional. Portanto, estes sujeitos, adentram-se no ambiente 

escolar, com o objetivo de apropriar-se da leitura e da escrita. Acreditando que a 

partir de então, deixarão para trás, a vida de coadjuvante e assumiram o papel de 

protagonista de suas próprias vidas.  

No que tange a indagação, para verificar se em algum momento a experiência 

profissional do aluno da EJA, é utilizada no contexto do desenvolvimento dos 

conteúdos em sala de aula, os resultados apontaram que dois sujeitos do estudo 

compreendem que sim e dois sujeitos ressaltam que não. 

Constatamos ainda que a intervenção, quando realizada de maneira 

adequada, com fundamentos metodológicos apropriados contribuir 
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significativamente na motivação dos sujeitos, oportunizando a eles um ensino de 

qualidade e satisfatório.  

Ao analisar os dados obtidos, ficou muito clara, a importância da aproximação 

dos conteúdos explicados em sala de aula, à realidade dos alunos da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), pois a partir do momento em que o professor, aproxima o 

conteúdo ensinado, ao trabalho desempenhado profissionalmente por eles, 

colaborará substancialmente na aprendizagem, e principalmente no desejo deste 

sujeito, em continuar estudando, e aprimorando sua vida profissional.  

Deste modo, uma boa práxis pedagógica, realizada com qualidade no ensino 

e a facilitação na aprendizagem, resultam no fortalecimento de laços afetivos entre 

professor e alunos, construindo desta forma, uma relação afetiva bem-sucedida e 

motivadora aos alunos, capaz de satisfazer as necessidades de realização dos 

sujeitos, em mobilizar-se física e emocionalmente, ao que diz respeito às atividades 

realizadas em sala de aula, pelo professor atuante.  

Então, essa relação afetiva entre professor/aluno, que abordamos em um dos 

eixos temáticos, nos possibilitou compreender que o professor que aconselha, 

ensina e incentiva seus alunos a conquistar seus objetivos, é um dos principais 

fatores responsáveis pela permanência destes sujeitos em sala de aula, pois, o 

professor que cria métodos diferenciados de ensino, que torna as aulas mais 

produtiva e interessante, contribuirá para mantê-los sempre participativos e 

motivados.    

Faz-se necessário que o professor reconheça o seu papel, papel esse de 

mediador, capaz de contribuir efetivamente na qualificação e na permanência de 

seus alunos em sala de aula, com metodologias adequadas que possibilite a sua 

preparação profissional, e principalmente, a plena formação do sujeito. 

No tocante ao questionamento que norteou esse estudo: em que consiste a 

motivação dos alunos da EJA, para prosseguir seus estudos? Observamos que os 

alunos da Educação de Jovens e Adultos almejam prosseguir seus estudos. Isso se 

comprovou devido aos relatos feitos pelos próprios participantes, os quais afirmaram 

que “precisam estudar para crescer na vida, fazer uma faculdade futuramente”, e 

almejam conquistar suas metas pessoais por meio de muito esforço e dedicação nos 

estudos.   Os alunos veem na escola, a oportunidade de alcançar os seus objetivos, 

por este motivo continuam estudando, para obter um futuro promissor, além de 
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estarem superando sua capacidade de pensar, e reforçando seu olhar crítico e sua 

autonomia, para viver em sociedade.  

Essa pesquisa incide em apresentar a necessidade de realizar novos estudos 

sobre as temáticas abordadas nesta pesquisa, como relação professor-aluno, 

metodologias significativas e respeito à autonomia, pois com as transformações que 

a sociedade vem sofrendo ao longo dos anos, e consequentemente a isso, as 

inúmeras exigências do mercado de trabalho, vimos à necessidade e o esforço de 

jovens e adultos, para acompanhar essas transformações.   

Com esses resultados, entendemos que a permanência dos alunos poderá 

ser garantida se houver por parte dos professores, uma prática que leve em 

consideração o contexto sócio cultural real dos alunos, onde a escola possa ser um 

espaço de construção do conhecimento, de sociabilidade e de inserção social.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A: ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AOS ALUNOS DA 1º SÉRIE DA 
EJA 

 

1) O que o motivou a vir estudar na EJA? 

2) Essa é a primeira vez que você estuda na EJA? Caso sim. Por que você desistiu 

a primeira vez?  

3) O que o motiva a permanecer estudando na EJA?  

4) Tem algo que o desmotiva a estudar na EJA?  

5) O que os professores podem fazer para motivar você nos estudos 

6) O trabalho desenvolvido em sala de aula tem alguma relação com o que você 

desempenha profissionalmente?  

7)  A sua experiência profissional, em algum momento é utilizada no contexto do 

desenvolvimento dos conteúdos em sala de aula? 

8) Você gosta da maneira como os professores (as) ensinam os conteúdos? 
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APÊNDICE B: ROTEIRO DE FORMULÁRIO PARA OS ALUNOS DA 1º SÉRIE DA 
EJA 

 

Nome completo: _________________________________________________. 

Idade: _________. Sexo (  ) Masc.  (  ) Fem. Estado civil: _________________. 

 

1) Você trabalha? 
 
(   ) Sim 

          (   ) Não 
 

2) Se sim, qual a sua Profissão? 
 
(   ) Pedreiro; 
(   ) Doméstica; 
(   ) Dona de Casa; 
(   ) Pintor; 
(   ) Autônomo; 
(   ) Outros. Especificar:_____________________________. 

 
3) Você tem filhos? 

 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 

4) Se sim, em quantos filhos? 
 
(   ) 1 Filho; 
(   ) 2 Filhos; 
(   ) 3 Filhos; 
(   ) 4 Filhos; 
(   ) Mais de 4 Filhos. Especificar:___________. 
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APÊNDICE C: DADOS DA PESQUISA 

 

PERGUNTA – A 
Dados pessoas dos alunos da EJA: 

Qual a sua idade? 

ALUNO 1 
 Têm 39 anos. 

ALUNO 2  
Têm 37 anos. 

ALUNO 3 
Têm 35 anos, e a escola afirma que está aluna é especial, mas a 

mesma, não possui nenhum laudo médico confirmando sua especialidade. 
ALUNO 4 

Têm 59 anos.  

 

PERGUNTA – B 
Dados pessoas dos alunos da EJA: 

Qual é o seu Estado Civil? 

ALUNO 1 

É divorciada.  

ALUNO 2  
É solteiro. 

ALUNO 3 
É solteira. 

ALUNO 4 
É divorciada. 

 

PERGUNTA – C 
Dados pessoas dos alunos da EJA: 

Quantos filhos você têm? 

ALUNO 1 
Têm apenas um filho que é especial.  

ALUNO 2  
Têm quatro filhos. 

ALUNO 3 
Têm dois filhos.  

ALUNO 4 
Têm três filhos. 

 

PERGUNTA – D 
Dados profissionais dos alunos da EJA: 

Qual a sua profissão? 

ALUNO 1 
É autônoma, trabalha com vendas de cosméticos. 

ALUNO 2 
Trabalha como mecânico. 

ALUNO 3 
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É Autônoma trabalha com vendas de folhas de ervas medicinais. 

ALUNO 4  

É Funcionária Pública. 
 

PERGUNTA – E 
O que o motivou a vir estudar na EJA? 

ALUNO 1 
O que me motivou, é porque eu quero fazer um Concurso pra 

Prefeitura, que eu não tenho estudo né, pra você fazer um concurso têm que 
ter primeiro um curso tudo [...] têm que ter o ensino médio completo né, tendo 
um ensino médio eu já consigo fazer algum concurso. 

ALUNO 2 

Me deu vontade mesmo de vir estudar, por causa do trabalho mesmo. 
ALUNO 3 

Que eu não sei ler, a madrinha do meu filho que me incentivou a vim 
estudar aqui, aí ela falou foi não estuda tem que estudar por que teu futuro é 
teus estudos. Ai a outra amiga dela veio mandou um papel de lá do juizado 
para mim vim me matricular aqui.  

ALUNO 4 
Que me motivou? é que eu quero tirar minha habilitação, é porque eu 

comprei um carro mais não sei dirigir, eu tenho que dirigir né? Meu filho que 
dirige o carro, mais aí muitas vezes eu deixo de ir nos lugar porque ele não 
quer me levar né. 

 

PERGUNTA - F  
Essa é a primeira vez que estudam na EJA? 

ALUNO 1 
É a primeira. 

ALUNO 2 
Primeira vez. 

ALUNO 3 

É. 
ALUNO 4 

Não já vim bem umas três vez mais desistir, naquele tempo eu não 
tinha carro né, mais agora que eu quero tirar, quanto eu já tô fazer a auto 
escola já. 

 

PERGUNTA – G 
O que o motivou a permanecer estudando na EJA? 

ALUNO 1 
 O motivou deu tá estudando? Eu mudar de vida né, porque eu já 

trabalhei muito, mais trabalhei muito de doméstica hoje eu tenho um filho, meu 
filho é especial, e eu não tenho renda nenhuma, nenhuma, nenhuma, ele tem 
problema na mente, aí ele toma dois tipos de remédio, controlado, e tudo é eu 
que tenho que comprar.   

ALUNO 2 
Tá bom pra mim [...] porque eu achei bom estudar, estou gostando de 

estudar. 
ALUNO 3 
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Não que nas outras escolas, a professora in vez ensinar os outro fazia 
era gritar. 

ALUNO 4 
É a habilitação, se não fosse a habilitação hum hum [...] tava não mana 

porque pra arrumar emprego eu bem dizer já tenho o meu, eu não ia correr 
atrás não, eu quero fazer pelo menos até a quarta série.  

 

PERGUNTA – H 
Tem algo que o desmotiva a estudar na EJA? 

ALUNO 1 
Eu gosto de estudar na EJA. 

ALUNO 2 

Não.  
ALUNO 3 

Não também a professora quase não fala, quase não fala, calada todo 
tempo todo (Respondeu com tom de brincadeira). Não, me sinto bem assim, 
que ela vai explicando pra gente o que é pra gente fazer, eu não falto um dia, 
só falto na quinta porque é a folga dela.  

ALUNO 4 
Se tem algo que desmotiva? Não, que eu saiba não, quer dizer, tem 

dias que eu tô muito cansada né, venho arrastada mas [...] 
 

PERGUNTA – I 
O que os professores podem fazer para motivar você nos estudos? 

ALUNO 1 
Eles ajuda nós muito, eles sempre dá conselho pra nós não desanimar 

[...] pra vocês fazer a faculdade amanhã, se vocês parar vai ter que fazer tudo 
de novo, continuar daqui rapidinho termina, pra fazer uma faculdade no dia de 
amanhã. Ela me ajuda bastante, no que ela pode ajudar ela ajuda, ela é muito 
boa, ajuda nós bastante, pelo menos eu né, eu gosto muito dela.  

ALUNO 2 
Não pra mim tá bom, explica direitinho ela.  

ALUNO 3 
É, me ensinar a ler, ensinar essas letras aqui que eu não sei.  

ALUNO 4 
Olha pra ser sincero, essa professora que nós temos aí, ela é até boa, 

gosto dela, ela é uma pessoa boa, é uma pessoa assim, como é que diz, 
competente, porque tem professor que você já pede a Deus acabar a aula 
dele, ela não, ela é uma professora muito legal, inclusive dia de quinta feira ela 
não vem, aí a gente não vem porque aí no dia de quinta feira é mais três 
professores, é de Educação Física, de Cidadania não sei o que de Cidadania 
né, e o professor Wilson, o professore Wilson a gente gosta da aula dele 
porque é lá no computador né, que é aula de informática, mas as outras 
agente não gosta a gente nem vem, nós somos pouco aluno  né, aí a gente 
nem vem, ela briga com a gente pra gente vim mais a gente não vem não. É 
porque aula dela chega é um tempo, aí ela diz, enche o quadro e escreve lá 
tudinho, a gente tá na primeira série, a gente não sabe quais ler, ai gente 
professora dá pra senhora explicar? Vocês tem que lerem, dê o jeito de vocês. 
Ai a gente não vem não, aí a professora diz que a gente tem que vim mais a 
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gente não vem não. Toda quinta ninguém vem não. O professor Wilson a aula 
dele é a último tempo, aí o tempo delas é os primeiro, aí [...] rum aí ninguém 
vem.   

 

PERGUNTA – J 
O trabalho desenvolvido em sala de aula tem alguma relação com 

o que você desempenha profissionalmente?  

ALUNO 1 
Como assim? (Tornei a perguntar com menos formalidade, da forma 

como estão acostumados a falar) tem alguma coisa e tende a ver, porque tem 
trabalho que motiva a gente a fazer né, lidar com pepino, como que trabalha 
né, ler escrever, somar, como se vai trabalhar numa loja sê têm que somar, aí 
tem que ter e estudar a matemática, um pouco ou muito já [...] sabendo um 
pouquinho já pega um serviço de coisa, a professora já ajuda, ela dá exemplo, 
explica exemplo, passa um exemplo [...] como [...] um problema a somar, já 
ajuda nós trabalhar a tabuada, já ajuda e muito.  

 

ALUNO 2  
Como assim? (Tornei a fazer a pergunta com menos formalidade, da 

forma como estão acostumados a falar), não até agora não, (perguntei se a 
professora usa a profissão de ele como exemplo dentro de sala de aula para 
explicar algum conteúdo, então ele respondeu) não, ainda não.  

ALUNO 3 
Ajuda, assim porque eu não vendia folha de eucalipto, assim de 

primeiro, essa minha amiga que é enterrada lá no Jardim da saudade ela tu 
quer vender folha? Eu que tipo de folha? Folha pra gripe, eucalipto outras 
ervas, aí tu vai conhecendo, os pessoal vão te falando tu vai pegando, aí 
pronto comecei a vender erva os pessoal tu sabe o que é Cajuru? Eu disse 
sei, tu sabe o que é algodão roxo? Eu digo sei, o pessoal me pergunta direto 
[...] a professora explicou essa semana sobre plantas, eu gostei, ela 
explicando pra quê que o abacaxi é bom, pra quê a graviola é bom, pra quê 
que era pra câncer, que tomate não é verdura é fruta.  

ALUNO 4 
O meu não, não porque eu trabalho no refeitório da UPA. 

 

PERGUNTA – K 
A sua experiência profissional, em algum momento é utilizada no 
contexto do desenvolvimento dos conteúdos em da sala de aula? 

ALUNO 1 
É que nem ela fez um trabalho muito legal, ela ajuda dá... a experiência, 

ela pergunta né, com esperança que nós sabe, e o restante ela passa pra nós, 
o que nós sabe ela ajuda com o restante. Nós tem pouca experiência né, ai 
ajuda ela, e ela ajuda nós.  

ALUNO 2 

Não. 
ALUNO 3 

Ah ela vai explicando pra quê que é bom, pra quê que não é. 
ALUNO 4 

Não.  
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PERGUNTA – L 
Você gosta da maneira como os professores ensinam os 

conteúdos? 

ALUNO 1 

A minha ensina muito bem, gosto quando ela tá passando o que a 
gente não sabe, aí a gente pergunta, ela explica duas até quatro, cindo vez, 
pra nós entender o quê que significa aquele [...] 
ALUNO 2 

Ham rãm, muito. 
ALUNO 3 

Então, ela explica, sim.  
ALUNO 4 

Ah eu gosto né, ela explica, ela sabe explicar bem, inclusive já tive um 
dia de aula com a professora da segunda série, muito legal, da segunda é, se 
nós for pra lá até [...] é bom também, é, ela é muito boa aquela professora da 
segunda.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A: TERMO DE APRESENTAÇÃO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 

 

TERMO DE APRESENTAÇÃO 

 

Da: chefia do Departamento de Ciências da educação 

À Direção da Escola: 

______________________________________________ 

 

 

Vimos por meio deste, apresentar a acadêmica do Curso de Pedagogia, 

DANIELE SANTOS ALVES, para a qual solicitamos o acolhimento e a autorização a 

fim de que mesma possa realizar sua pesquisa referente MOTIVAÇÕES PARA A 

PERMANÊNCIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, com alunos dessa 

Unidade Escolar, cujos dados resultarão na elaboração de seu Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

Pela a atenção que lhe for dispensada agradecemos antecipadamente. 

 

 

Porto velho, 17 de junho de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Wendell Fiori Farias  

Chefe do Departamento de Ciências da Educação 
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ANEXO B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

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

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

estudo está sendo conduzido por DANIELE SANTOS ALVES. 

Por que o estudo está sendo feito? 

A finalidade deste estudo é Investigar os fatores que proporcionam a 

permanência dos alunos da Educação de Jovens e Adultos em sala de aula.  

O que serei solicitado a fazer? 

Você será solicitado a participar de uma entrevista semiestruturada e 

gravada, acerca dos fatores que proporcionam a permanência dos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos em sala de aula e do preenchimento de um 

questionário com os seus dados pessoais e profissionais. 

Quanto tempo participarei do estudo? 

 Sua participação no estudo dar-se-á no segundo semestre de 2015 e 

estará vinculada ao tempo necessário para a sua entrevista. 

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

participando do estudo? 

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

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

terão acesso às suas informações. 

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

Para perguntas ou problemas referentes ao estudo, ligue para a 

pesquisadora, DANIELE SANTOS ALVES, telefone (69) 93**-**** ou para o 

Departamento de Ciências da Educação da Universidade Federal Universidade de 

Rondônia, telefone (69) 2182-2142. 

 

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

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

 

Assinatura do voluntário (a): ___________________________________ 

 

Data ______/______/_____ 
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Nome do voluntário (a): ___________________________________________ 

 

Local ou telefone para contato:  

 

 

Assinatura da pesquisadora: ___________________________________ 

 

Data ______/______/______ 

 

Nome da pesquisadora: 

____________________________________________ 
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ANEXO C: AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO – PORTO VELHO 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 
 
 
 
 

Autorizo a Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus José Ribeiro 

Filho a publicar a Monografia apresentada para obtenção do título de Licenciada em 

Pedagogia, livre de quaisquer ônus que isso implique em reserva de direitos 

autorais.  

 
 
 
 
Acadêmica: DANIELE SANTOS ALVES 
 
Tema: MOTIVAÇÕES PARA A PERMANÊNCIA NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS: UM ESTUDO COM ALUNOS DESSA MODALIDADE DE 

ENSINO 

 

 
Orientadora: 
 
  
Profa. Dra. Rosângela de Fátima Cavalcante França.  

 

Local da Defesa: No Bloco 1P - sala Uno Prolicenciatura – LICBIO/EAD, no 
Campus/ Unir, José Ribeiro Filho 

 
 

 
 

_____________________________ 
Assinatura da Acadêmica 


