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Recuperar a motivação de alunos 
desmotivados ou promover uma 
motivação de melhor qualidade não é 
tarefa simples, porque se trata de uma 
variável multifacetada, e os processos 
motivacionais do aluno são complexos 
(MITCHELL apud BZUNECK, 2010, 
p.13). 
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RESUMO 
 
 

O presente trabalho teve como objetivo verificar o estilo motivacional dos 
professores e sua relação com o nível motivacional dos alunos matriculados nas 4ª e 
5ª séries do Ensino Fundamental em duas Escolas Municipais e uma Estadual do 
Município de Cambé, no estado do Paraná. Para a obtenção dos dados foram 
aplicados um Questionário sobre Problemas na Escola aplicado aos participantes e 
uma Escala de Motivação para alunos do Ensino Fundamental. Participaram da 
presente pesquisa 187 alunos das respectivas escolas, sendo 107 do sexo 
masculino e 80 do sexo feminino e 9 professores. Os resultados evidenciaram que 
nas escolas pesquisadas um dos professores apresentou o estilo do professor 
altamente controlador (AC), e seus respectivos alunos apresentaram o nível de 
desmotivação. Os demais professores se apresentaram com os demais estilos 
motivacionais. Todas as escolas apresentaram também alunos com a regulação 
identificada. As escolas (A e B) apresentam um número significativo de alunos 
desmotivados, necessitando de recompensas externas. O presente estudo indicou a 
necessidade de ampliação do número de professores pesquisados para que se 
possa estabelecer uma maior compreensão sobre o estilo do professor e o nível 
motivacional dos alunos, trazendo importantes implicações educacionais. 
 
 
Palavras-chave: Estilo do professor, Teoria da Autodeterminação, motivação, 
ensino fundamental. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A temática desenvolvida e que será apresentada neste trabalho está situada 

na área do estudo de Psicologia da Educação, em especial sobre os Estilos dos 

Professores e o Nível Motivacional dos alunos no Ensino Fundamental. Por 

conseguinte, em relação aos estilos de professores, esta teoria apresenta definições 

quanto aos seguintes estilos: promotor de autonomia, o controlador, e os níveis 

intermediários de moderadamente controlador e moderadamente promotor de 

autonomia. Estes podem estar associados à motivação do aluno em sala de aula. A 

motivação se dá por meio da curiosidade, interesse, atenção concentrada, 

persistência e um alto nível de envolvimento nas atividades de aprendizagem, 

almejadas como um fim em sim mesma (GUIMARÃES, 2003, p. 17). 

Na atualidade a educação passa por um processo constante de modificação. 

De acordo com Lourenço e Paiva (2010, p. 132), as teorias atuais sobre a motivação 

dão enfoque e importância ao estudo das crenças, valores e emoções do indivíduo. 

Ambos consideram estas como mediadores do comportamento e, por sua vez, 

exercem influência no processo motivacional. Diante dessa nova descoberta, estes 

autores consideram de suma importância o desenvolvimento de meios como, a 

estimulação de um conjunto de crenças motivacionais que intentem a estimular  os 

interesses  pessoais  nas tarefas propostas, visando alcançar metas para  o 

processo de aprendizagem. No entanto, constitui-se uma tarefa desafiadora, visto a 

confluência de fatores que indicam que a motivação vai além de qualquer condição 

pré-estabelecida (LOURENÇO; PAIVA, 2010, p. 132). 

Segundo Bandura (apud BZUNECK, 2004), o educador deve estar preparado 

para estimular seu aluno através de um conjunto de ações que origine a motivação. 

Para tanto, faz-se necessário que o professor dê atenção e se dedique ao trabalho. 

No entanto, precisa-se ter cautela ao colocar o professor como único responsável 

pela motivação, porque esse terreno é amplo e, ademais, outros fatores influenciam 

a motivação: são as tarefas exercidas pelo aluno, suas habilidades, condições 

pessoais, dentre outros fatores externos relacionados ao cotidiano do educando e do 

educador. 
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Para se conseguir o tipo ideal de motivação, o ambiente educacional 
deve propiciar que os alunos experimentem a liberdade para iniciar e 
regular o comportamento e que os faça sentirem-se competentes, 
emocional e pessoalmente ligados as pessoas (BZUNECK; 
GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 2003, p.17). 

 

De acordo com a citação acima, o aluno, por sua vez, precisa de desafios e 

estímulos para conseguir desenvolver suas habilidades, contanto que não esteja 

longe do seu alcance, se estiver, isto poderá levá-lo ao fracasso e a desenvolver o 

sentimento de inferioridade. A partir da proposta de Bandura (2008), Bzuneck (2001) 

apresenta o desenvolvimento da sala inteira como um dos problemas enfrentados 

pelo professor. Nesse sentido, seria necessário não estabelecer comparações e 

competições, pois isto poderia gerar um certo desconforto no aluno que não 

consegue alcançar a meta definida e consequentemente engendrar um sentimento 

de incapacidade, uma vez que cada um tem um tipo de inteligência e um jeito de ser. 

Mas, cabe a educação sistematizada enfrentar esses obstáculos a fim de atingir 

suas metas e assim proporcionar condições que desenvolvam a motivação.  

A partir destas considerações, a proposta deste trabalho teve como objetivo 

verificar o estilo motivacional dos professores e o nível motivacional dos alunos 

matriculados nas 4ª e 5ª séries do Ensino Fundamental em Escolas Municipais e 

Estaduais do Município de Cambé, no estado do Paraná. Os resultados desta 

pesquisa poderão fornecer indicações de como podem ser melhor gerenciados os 

problemas escolares, tendo por foco principal a falta de motivação em sala de aula, 

uma vez que, a falta dela pode dificultar no processo de  aprendizagem e  na relação 

aluno-professor e sua orientação pedagógica. E ter-se-á como suporte para a 

discussão o embasamento teórico sobre a teoria da autodeterminação e os estilos 

motivacionais dos professores envolvidos e o nível motivacional dos alunos no 

Ensino Fundamental. 

Portanto, esta proposta se torna relevante para a educação, pois, quanto mais 

estudos relacionados a essa área, melhor se dará a compreensão sobre a 

importância da motivação do aluno em sala de aula. E também podendo contribuir 

com as escolas pesquisadas, fornecendo dados úteis para ajudar nos problemas do 

cotidiano escolar. Sendo assim, tem-se por horizonte melhorar cada vez mais a 

educação em nosso país, visando um ensino de qualidade em nossas escolas, 

buscando valorizar o educando e conscientizar nossos educadores sobre a 

importância da motivação em sala de aula. 
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O trabalho apresentado está organizado em três capítulos. O Capítulo I apresenta o 

referencial teórico deste trabalho que incluem a Teoria Social Cognitiva de Bandura, 

a Motivação, Estilos Motivacionais de Professores e as Implicações educacionais. 

No Capítulo II, estão descritas as informações sobre os participantes da pesquisa, o 

local de realização, os instrumentos utilizados e os procedimentos adotados. No 

Capítulo III estão apresentados os resultados obtidos e a discussão do trabalho. E, 

por fim, no capítulo IV estão apresentadas as Considerações Finais. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

1.1 Teoria Social Cognitiva 
 

 

Para melhor compreender a Teoria Social Cognitiva é importante conhecer 

um pouco de seus princípios básicos.  Esta adota uma perspectiva da agência 

humana para o auto desenvolvimento, adaptação e mudança. Para Bandura, ser 

agente significa influenciar o próprio funcionamento e a circunstância de vida de 

modo intencional. Nesta perspectiva,  o sujeito é auto-organizado, proativo, auto-

regulado, auto-reflexivo, agindo de forma a contribuir para as circunstâncias de suas 

vidas, não sendo apenas produto das condições que vivencia. (BANDURA, 2008).  

Na Teoria Social Cognitiva compreende-se que os indivíduos criam e 

desenvolvem percepções pessoais sobre si mesmos, nas quais se tornam 

instrumentos para os objetivos que perseguem. Neste cenário de informações, 

busca-se entender o papel central dos processos cognitivos, vicários, as crenças de 

auto-eficácia, auto-reguladores, auto-reflexivos, simbólicos na adaptação e mudança 

do ser humano. (BANDURA, 2008). 

Com o intuito de compreender melhor a discussão, seguir-se-á com a 

compreensão dos processos cognitivos.  Bandura (2008) enfatiza o pensamento 

humano e a ação humana, considerando-os produtos de uma inter-relação dinâmica 

entre influências pessoais, comportamentais e ambientais. A partir desta visão, o 

modo de interpretação da pessoa diante dos resultados de seu próprio 

comportamento informa e altera os seus ambientes e fatores pessoais. Essas 

informações são alteradas para um comportamento futuro. (BANDURA, 2008). 

Segundo Bandura (2008), essa mudança de comportamento procede de 

fatores pessoais na forma de cognições, afetos e eventos biológicos, e influências 

comportamentais. Os fatores ambientais também criam interações que resultam em 

uma reciprocidade triádica, como o exemplo abaixo: 
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A proposta do modelo de  reciprocidade triádica constitui-se através da 

natureza recíproca dos fatores pessoais, ambientais e comportamentais. Ou seja, a 

partir dessa relação formada entre o comportamento humano, ambiente e fatores 

pessoais, criam-se estratégias usadas para aumentar o bem estar e aperfeiçoar os 

processos emocionais, cognitivos e motivacionais, dando o alicerce aos fatores 

pessoais adquiridos pelo individuo (BANDURA, 2008). 

O ser humano através de suas experiências vai criando em si mesmo crenças 

pessoais  e estas influenciam na interpretação de informações adquiridas pelas suas 

ações.  

Existem quatro fontes principais de interpretação que influenciam no resultado 

do comportamento anterior do indivíduo. A primeira e mais influente é a experiência 

de domínio, entendida quando a pessoa realiza suas tarefas e atividades 

interpretando o resultado de seus atos, podendo desenvolver crenças sobre sua 

capacidade de participar de tarefas. A segunda forma de interpretação se dá por 

meio da experiência vicária, na qual, ao observar outras pessoas fazendo tais 

tarefas, o sujeito pode dar conta de desafios semelhantes, porém, isso não garante 

sucesso sobre a tarefa proposta, pois esta forma de informação é mais fraca que a 

experiência de domínio. A experiência vicária é um tipo de interpretação em que o 

indivíduo enxerga semelhanças e acredita que o desempenho do seu modelo é 

diagnóstico de sua capacidade, sendo assim, ela torna-se bastante reduzida. 

Contudo, não deixa de ser importante para a formação das crenças incutidas pelos 

indivíduos. O terceiro tipo de interpretação são as persuasões sociais. Essa 

persuasão acontece ao indivíduo deparar-se com os julgamentos verbais que os 

outros fazem, ou seja, os persuasores desempenham um importante papel para o 

Fonte: Reciprocidade triádica proposta pela Teoria Social Cognitiva de Bandura (PAJARES E 
OLAZ, 2008). 

Comportamento 

Fatores pessoais Ambiente 
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desenvolvimento das crenças. E o último tipo de interpretação são os estados 

somáticos e emocionais, como, a ansiedade, o estresse, a excitação e o humor, 

todos esses itens são influentes para a formação  das crenças. (BANDURA, 2008 ). 

As pesquisas inspiradas na teoria sociocognitivista proposta por Bandura 

asseguram a relevância das crenças de auto-eficácia para a motivação dos alunos e, 

como conseqüência, é imperioso que os educadores estejam atentos a elas e 

contribuam para o seu desenvolvimento (BANDURA apud BZUNECK, 2004). 

Dessa maneira, percebe-se como são criadas e incutidas as crenças de auto-

eficácia sobre o indivíduo. As crenças são pensamentos e julgamentos feitos pelas 

pessoas em relação às suas próprias capacidades. Ou seja, o ser humano tem a 

capacidade de organizar, executar e julgar determinado desempenho, criando 

percepções de suas próprias capacidades. De acordo com Bandura, o 

funcionamento humano é influenciado por muitos fatores, sendo eles o sucesso ou o 

fracasso resultante das tarefas realizadas em sua vida (BANDURA, 2008 ). 
 

As crenças e a realidade nunca se encaixam perfeitamente, e os 
indivíduos geralmente são orientados por suas crenças quando se 
envolvem com o mundo. Como conseqüência, as realizações das 
pessoas geralmente são melhor previstas por suas crenças de auto-
eficácia do que por realizações anteriores,  conhecimentos ou 
habilidades. É claro que nenhum grau de confiança ou de 
autocompreensão pode produzir o sucesso na ausência de 
habilidades os conhecimentos necessários (BANDURA, 2008, p. 
102). 

 

De acordo com a citação acima, as crenças são de extrema importância para 

o indivíduo agir com o ambiente, entretanto, as crenças e a realidade têm suas 

singularidades. As crenças incutem nas pessoas um alto grau de confiança e auto 

compreensão. Todavia, isso não significa o sucesso do indivíduo. Se ele não for 

portador de tais habilidades exigidas pelas tarefas propostas, encontrará alguns 

obstáculos, mas nada que o impeça de se organizar, para conseguir realizar as 

atividades pré-estabelecidas. 

É importante salientar que as crenças de auto-eficácia não são vistas 

individualmente, são frutos do coletivo, é um constructo pessoal e social. Para 

Bandura, isso é chamado de eficácia coletiva, isto é, quando um grupo compartilha a 

crença de uma capacidade para alcançar e realizar tarefas desejadas (Bandura, 

2008). 
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Como percebido, as crenças são criadas a partir de fontes de informações 

que traduzem diretamente as avaliações de competências. O indivíduo organiza-se 

de tal forma a se auto-regular. De acordo com Bandura (2001), o homem é um ser 

capaz de exercer um papel ativo em sua própria história, concepção formulada sob a 

denominação de agência pessoal (BANDURA, 2008). 

Diante dessas informações, percebe-se que o homem pode auto-regular-se 

através de mecanismos internos, consciente e voluntário de controle. As 

informações acima referidas oferecem condições de monitoramento, avaliação, e 

controle do indivíduo de seu próprio comportamento, em direção aos objetivos 

pessoais. A auto-regulação é feita de ações, sentimentos e pensamentos 

autogerados no intuito de alcançar determinada meta, incutindo no indivíduo um 

forte grau de motivação e persistência para resolver as tarefas propostas 

(BANDURA, 2008). 

Ainda falando da capacidade humana do indivíduo em possuir um papel ativo 

em sua própria história, é importante salientar sobre a auto-reflexão, entendida 

quando esse poder de auto-reflexão permite ao indivíduo analisar suas experiências  

sobre os processos de pensamentos e como organizam-se através de suas 

autopercepções diante das situações (BANDURA, 2008 ). 

E por fim, a simbolização, que é quando permite-se a representação e 

interpretação das próprias experiências  e desempenhos, atribuindo um significado 

pessoal. Através do uso dos símbolos o individuo resolve problemas cognitivos se 

autodirecionando e antecipando-se de determinada ação. Tudo isso se dá porque o 

indivíduo tem a capacidade de tirar o significado de seu ambiente construindo 

roteiros de ação e adquirindo conhecimento por meio do pensamento reflexivo. 

(BANDURA, 2008 ). 

Neste contexto é possível perceber a complexidade da cognição humana. 

Para o autor, existem capacidades imbuídas nos indivíduos que os diferem de outros 

animais. Essas capacidades são as que definem o que é propriamente o ser 

humano, tais como: simbolizar, planejar, estratégias alternativas (antecipação), 

aprender com as experiências vicárias, auto-regular e auto-refletir. São estratégias 

utilizadas para conseguir tirar significado do seu ambiente, construir roteiros de 

ação, resolver problemas cognitivamente, buscar linhas de ação antecipadamente 

para adquirir novos conhecimentos por meio do pensamento reflexivo (BANDURA, 

2008). 
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A partir da Teoria Social Cognitiva é possível entender que os indivíduos são 

produtos e produtores de seus ambientes e sistemas sociais, contudo, eles possuem 

auto-crenças que lhes possibilitam exercer um certo grau de controle sobre os seus 

pensamentos (BANDURA, 2008 ). 

Ao falar sobre as crenças de auto-eficácia, Bandura (2008) ressalta nessa 

definição a postura de avaliação ou percepção pessoal quanto à própria inteligência, 

habilidades, conhecimentos, representados pelo termo capacidades. Não é uma 

questão de se possuir ou não tais capacidades; não basta que estejam presentes, 

trata-se de a pessoa acreditar que as possua. Além disso, são capacidades 

direcionadas para organizar e executar linhas de ação, o que significa uma 

expectativa de “eu posso fazer” determinada ação. E, por último, há um componente 

de finalidade, por contemplar exigências de uma dada situação que precisam ser 

cumpridas. Portanto, as pessoas com tal crença de auto-eficácia consideram as 

próprias potencialidades, o objetivo de atender às exigências da situação proposta e 

as ações que conduzam a esse objetivo simultaneamente em seu pensamento. 

Essas crenças de competência pessoal proporcionam a base para a motivação 

humana, o bem estar e as realizações pessoais (BANDURA, 2008 ). 

Segundo Bandura (apud BZUNECK; GUIMARÃES e BORUCHOVITCH, 2010, 

p. 138) “as crenças dos professores em sua eficácia docente determinam em parte 

como ele irá estruturar as atividades acadêmicas, tendo como conseqüência a 

interferência no desenvolvimento da sala”. Ou seja, os professores podem ou não 

trabalhar de forma que desenvolva a motivação e confiança nos alunos, sendo eles 

mediadores de um ambiente educacional que pode promover as crenças de auto-

eficácia dos educandos. 

O “nível de motivação, os estados afetivos e as ações das pessoas baseiam-

se mais no que elas acreditam do que no que é objetivamente verdadeiro” (p. 102), 

esta é a compreensão que  Bandura (2008) estabelece em relação ao papel da 

crença de auto-eficácia no funcionamento humano, ou seja, é necessário o ser 

humano acreditar que possa resolver tais tarefas mesmo com dificuldades e 

obstáculos. É importante ressaltar que tanto a auto-eficácia como a baixo auto-

eficácia seriam uma das alavancas para a motivação, entendida como um 

pensamento positivo ou negativo do aluno diante de uma situação (BANDURA, 

2008). 
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Se o aluno tem o pensamento positivo, automaticamente ele se sente 

motivado e passa a ter a crença de que pode ser capaz de exercer um novo desafio, 

com isso, ele raciocina e prepara o terreno se esforçando para chegar em sua meta. 

”Todo ser humano precisa sentir-se com auto-eficácia diante de cada desafio da 

vida, e ao mesmo tempo, com o controle dos resultados das próprias ações” 

(BANDURA apud BZUNECK, 2001; SCHUNK apud BZUNECK, 2001). 

Contudo, se o professor observa que seu aluno tem várias aptidões e tem 

crença nelas, ele ajudará seu aluno a se organizar de tal forma que durante o 

processo, mesmo se aparecer dificuldades, este continuará motivado para continuar 

o seu objetivo. De acordo com Bandura (apud BZUNECK, 2004) uma pessoa pode 

ter várias aptidões, mas se ela não tiver crença de auto-eficácia de nada adiantará, 

porque não acreditará que possa cumprir tais tarefas. 

 
Há a compreensão de que os indivíduos são imbuídos de certas 
capacidades que definem o que significa ser humano, principalmente 
as capacidades de simbolizar, planejar estratégias alternativas 
(antecipação), aprender com experiências vicárias, auto-regular e 
auto-refletir (BANDURA, 2008, p.100).  

 

Por meio dessa estratégia de organização, são criados símbolos com 

mecanismos auto-reguladores que propiciam o potencial para mudanças 

autodirigidas em seu comportamento. A auto-regulação surge a partir do momento 

em que as pessoas têm o poder de controlar os seus atos e comportamentos 

(BANDURA, 2008). 

Conseqüentemente, existem outros fatores decisivos moldados e julgados 

pelo próprio homem, e que acabam influenciando no desenvolvimento da auto-

eficácia ou baixa auto-eficácia. Um deles é a experiência vicária, que segundo 

Bandura (2008), é quando um indivíduo, ao observar outras pessoas executando 

tais tarefas, pode adquirir experiências através da observação, sendo elas negativas 

ou positivas. Além disso, têm-se as persuasões sociais, baseadas nas influências de 

outras pessoas, podendo envolver a exposição a julgamentos verbais que os outros 

fazem. E os estados somáticos e emocionais como, ansiedade, estresse, a 

excitação, e os estados de humor, tudo isso proporciona informações sobre as 

crenças de auto-eficácia. 

Outro item importante para ajudar a construir a motivação e a crença de auto-

eficácia, é a auto-regulação, em que o aluno pode criar estratégias organizando-se 
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cognitivamente e estabelecendo metas para si mesmo e conseguir atingir o 

resultado desejado da ação escolhida. “Em outras palavras, as crenças de auto-

eficácia levam os alunos a escolhas acertadas de cursos de ação frente às 

exigências acadêmicas” (BZUNECK, 2001). 

Um aluno que teve muito sucesso na vida, se tiver algum fracasso, isso não 

influenciará na sua eficácia, pois ele já tem a crença de auto-eficácia formada, 

contudo, se um aluno teve muito fracasso na vida e alcançar um sucesso isto não 

fará efeito, pois a crença de auto-eficácia deve ser construída no percorrer da sua 

vida escolar. Portanto, a construção da crença de auto-eficácia vem das 

experiências anteriores de sucessos, fracassos, capacidades, esforços e seu próprio 

julgamento sobre reais situações (SCHUNCK apud BZUNECK, 2001). 

Todo esse esquema de auto-eficácia faz parte da motivação: um dos meios 

que o professor precisa para conseguir atingir seus objetivos em sala de aula. Um 

aluno desmotivado e desacreditado de si terá muito mais dificuldade na sua 

aprendizagem em comparação com um aluno motivado e com pensamentos 

positivos e, por sua vez, que resolverá seus problemas do cotidiano com mais 

facilidade na sua vida escolar. No entanto, isso não é tarefa fácil, pois o professor 

precisa estar atento aos seus alunos. A partir de seus estudos, Bandura (apud 

BZUNECK, 2001) deixa claro a necessidade do educador mostrar ao aluno seus 

êxitos na experiência, apontando os pontos positivos e incentivando o aluno de sua 

capacidade. 

 
A descrição das diversas fontes dos julgamentos de auto-eficácia 
sugere de imediato que todo professor deve proporcionar aos alunos 
reais experiências de êxito, comunicar-lhes expectativas positivas 
quanto às suas capacidades e evitar ocorrências e verbalizações que 
possam gerar dúvidas sobre elas (BZUNECK, 2001, p. 8). 

 

 

1.2 Motivação 
 

O estudo sobre a motivação no ambiente escolar tem sido crescente, sendo 

considerada como um dos principais fatores que favorecem a aprendizagem dos 

alunos. (ZENORINI e Dos SANTOS, 2010).  

A motivação tem sido considerada um determinante do envolvimento e 

aprendizagem dos estudantes na escola. Na perspectiva da Teoria da 
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Autodeterminação, a motivação vem sendo estudada considerando diversos tipos de 

regulação para o comportamento intencional, que varia em funçã do nível de 

autonomia ou autodeterminação percebida, conforme apontado por Guimarães e 

Alliprandini (2008).  

De acordo com a Teoria da Autodeterminação, os seres humanos são 

movidos por algumas necessidades psicológicas básicas e que são nutrientes 

necessários para um bom relacionamento afetivo e saudável do ser humano com o 

seu ambiente. Três necessidades psicológicas inatas dos seres humanos tem sido 

destacadas pela Teoria da Autodeterminação, as quais promovem a sensação de 

bem estar e um afetivo funcionamento do organismo. Estas são: a motivação 

intrínseca: necessidade de competência, a necessidade de autonomia, 

autodeterminação e a necessidade de pertencer ou de se sentir parte de um 

contexto. (DECI E RYAN apud GUIMARÃES, 2001) 

A necessidade psicológica inata do ser humano caracteriza-se por ser uma 

determinante da motivação intrínseca, é a percepção de pertencer ou fazer parte. 

Conceitualmente falando, essa necessidade é estabelecida por um vínculo 

emocional ligado e envolvido com pessoas significativas, isto entende-se pela 

necessidade de sentir-se amada e de manter contato interpessoal (GUIMARÃES, 

2001). 

Conforme proposto pela Teoria da Autodeterminação, a motivação se 

apresenta num continuum de desenvolvimento da autonomia (Desmotivação , 

motivação extrínseca por regulação externa, por regulação introjetada, por regulação 

identificada, por regulação integrada e finalmente, o tipo mais autodeterminado, a 

motivação intrínseca. (GUIMARÃES, 200). 

Para exemplificar melhor esse continuum de desenvolvimento, deve se 

imaginar as razões pelas quais um estudante realiza uma tarefa ou participa de uma 

aula. Como ponto de partida, na regulação externa, o estudante buscaria razões 

externas, como pressões, incentivos, ou recompensas para justificar seu 

envolvimento: “posso ter problemas se não fizer”. No segundo nível, na regulação 

introjetada, o estudante possui um interesse interno, pois não necessita da presença 

concreta do controle externo, contudo, permanece separada dos propósitos ou 

desejos do próprio indivíduo: “vou me sentir culpado se não fizer”. Na regulação 

identificada, o comportamento assinalado ou a regulação é percebido e aceito como 

pessoal: “envolvo-me porque acho importante fazê-lo”. A regulação integrada, o nível 
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mais elevado de desenvolvimento, refere-se ao caráter autônomo e autodeterminado 

da motivação extrínseca. As pressões ou incentivos externos são, nesse caso, 

percebidos como fonte de informação sobre as ações importantes a serem 

cumpridas e não como coerção (GUIMARÃES, 2001, p. 47). 

Para Guimarães (2001), a motivação intrínseca refere-se à escolha e 

realização de determinada atividade por sua própria causa, por esta ser 

interessante, atraente ou, de alguma forma, geradora de satisfação. Isto é, esta se 

dá por meio do interesse do próprio indivíduo, que faz por gostar, sentir prazer - a 

atividade é um fim em si mesmo. Não existe pressão ou uso de recompensas, a 

atividade é a própria recompensa (GUIMARÃES, 2001). 
 

Um indivíduo intrinsecamente motivado procura novidade, 
entretenimento, satisfação da curiosidade, oportunidade para exercer 
novas habilidades e obter domínio. Está implícita nessa condição 
uma orientação pessoal para dominar tarefas desafiadoras, 
associada ao prazer derivado do próprio processo (GUIMARÃES, 
2001, p. 37). 

 

 

Segundo a Teoria da Autodeterminação, o indivíduo possui uma capacidade 

humana natural e a propensão para realizar uma atividade por vontade própria, e 

não por pressões ou obrigações.  O indivíduo interage de forma intencional com o 

objeto para produzir alguma mudança (De CHARMS apud GUIMARÃES, 2001). 

 
Desse modo, os hábitos são aprendidos para serem utilizados na 
ação; de forma semelhante, os conhecimentos são aprendidos para 
guiar a ação. Quando ambos, hábitos e conhecimentos, combinados 
com a motivação, são satisfatórios, o agente percebe que foi origem 
e que causou a mudança desejada, sendo os indivíduos com tais 
características denominados de “origem” ou como tendo o lócus de 
causalidade interno (GUIMARÃES, 2001, p. 41). 

 

Guimarães (2001) atribui ao indivíduo um forte sentimento de causação 

pessoal, contribuintes para as mudanças em seu contexto. Através dessa 

percepção, compreende-se a apresentação de um comportamento individual 

intrinsecamente motivado, fixando metas pessoais em decorrência de seus acertos e 

dificuldades. É por meio de suas ações que ele planeja e avalia o seu processo para 

atingir o objetivo desejado. 
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De acordo com a citação acima, percebe-se que o indivíduo detentor da 

motivação intrínseca se envolve com a uma atividade por satisfação própria, 

facilitando o seu desempenho. Entende-se como intrinsecamente motivado a pessoa 

que realiza suas atividades como um fim em si mesmo, ou seja, sem influência de 

qualquer fator externo, sejam recompensas, pressões ou ameaças.. Em outras 

palavras, a atividade é valorizada por si mesma, o que inclui, freqüentemente, um 

componente afetivo. 

Conforme apresentado por Guimarães (2001) a motivação extrínseca se dá 

por meio de fatores externos, com a obtenção de recompensas materiais ou sociais. 

Objetivando a atender aos comandos ou pressões de outras pessoas, ou para 

demonstrar competências ou habilidades. 

Os trabalhos que têm sido pesquisados nos últimos anos mostram mais os 

fatores relacionados à motivação intrínseca, portanto, a definição da motivação 

extrínseca fica menos elaborada, geralmente sendo investigada como ponto de 

contraste nas avaliações de motivação intrínseca. A maior parte das atividades 

desenvolvidas pelos indivíduos em sociedade são movidas preferencialmente por 

fatores externos (GUIMARÃES, 2001 ). 

O uso de recompensas externas acaba sendo usado pelo professor para 

atrair os alunos com o intuito de desempenhar as tarefas solicitadas. Os avanços 

nas orientações motivacionais das crianças nas escolas são evidentes. O avanço na 

escolaridade é acompanhado por um decréscimo gradativo no nível de motivação, 

diminuindo comportamentos de curiosidade, busca por novos desafios, 

conhecimentos e persistência. Ou seja, segundo a autora o aluno quanto mais 

avança na escolaridade mais seu interesse pela educação diminui, isso faz com que 

os professores criem esquemas externos para atrair seu aluno, fazendo com que o 

aluno não tenha uma motivação intrínseca, mas sim extrínseca através do uso 

recompensas (GUIMARÃES, 2001). 

Não é tarefa fácil para o professor distinguir uma da outra, porém, ambas tem 

suas semelhanças e singularidades. Todas são estímulos, podendo ser internos ou 

externos, mas que estimulam, direcionam e mantém um determinado 

comportamento. E a singularidade de cada uma delas está em compreender que, a 

motivação intrínseca refere-se a escolha e realização de determinada atividade por 

sua própria causa, por simplesmente achar interessante e atraente. A motivação 
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extrínseca são pressões que vem do exterior, a pessoa faz por sentir-se obrigada ou 

pressionada (GUIMARÃES, 2001).  

A motivação para competência acontece quando o indivíduo é orientado por 

tentativas de domínio, isso não pode ser atribuído por impulso, necessidades ou 

instintos. É uma necessidade de característica intrínseca, porque tem um 

relacionamento afetivo com o ambiente, isto significa, a gratificação é proporcionada 

pela própria interação entre indivíduo e ambiente (GUIMARÃES, 2001). 

 

 
1.3  Estilo Motivacional do Professor 

 

De acordo com Guimarães e Bzuneck (2003), existem quatro tipos de estilos 

motivacionais de professores, sendo eles: o promotor de autonomia, o controlador, o 

moderadamente controlador e o moderadamente promotor de autonomia. Para uma 

melhor compreensão, precisa-se elucidar quanto ao “promotor de autonomia”: é 

aquele que promove a autonomia de seu aluno, estimulando a motivação intrínseca 

e a auto-regulação dentro da sala de aula. O “controlador” é aquele que consegue 

resultados a partir de regulações externas, a chamada motivação extrínseca. E por 

fim, temos os moderados, por promoverem um pouco de autonomia e regulação 

externamente, ou não (BZUNECK; GUIMARÃES, BORUCHOVITCH, 2003). 

Segundo Guimarães e Boruchovitch (2004), o estilo motivacional do professor 

é considerado, portanto, uma característica vinculada à personalidade, no entanto, é 

vulnerável aos fatores sócio-contextuais como, por exemplo, o número de alunos em 

cada sala, o tempo de experiência no magistério, o gênero, a idade, as interações 

com a direção da escola, as concepções ideológicas, entre outros. Além disso, a 

interação dos professores com seus alunos extrapola as disposições pessoais, 

englobando a sua percepção acerca do envolvimento dos estudantes, das pressões 

sofridas no decorrer do ano letivo, provenientes das relações com a comunidade, 

como pais e diretores, e o tipo de avaliação do trabalho utilizado pela escola 

(GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 2004) . 

De acordo com Bzuneck e Guimarães (2007), ter alunos motivados é o sonho 

de todo professor em sala de aula. Isto é o que apontam profissionais que conhecem 

a descrição e as consequências desse estado motivacional. Assim sendo, o estilo 

ideal de professor é aquele que promove e estimula a motivação intrínseca da sala 
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de aula, sendo caracterizada quando o aluno apresenta características como 

curiosidade, interesse, atenção concentrada, persistência e um alto envolvimento 

nas atividades solicitadas, buscadas com um fim em si mesmas. Esse seria o 

profissional ideal para promover a autonomia, contudo, existem outros tipos de 

profissional. Existe o educador que apenas trabalha com seus alunos por meio de 

estratégias externas para controlar e regular seus alunos (BZUNECK; GUIMARÃES, 

2007). 

Muitos professores, com muita freqüência, têm revelado, e é importante 

salientar, acentuada preocupação a respeito de como motivar alunos 

desinteressados ou apáticos, e, como consequência, apresentando rendimento 

baixo. Segundo a autora, a motivação passou a ser um problema no cotidiano das 

escolas, muitos educadores já se mostram muito preocupados com essa situação 

(GUIMARÃES; BZUNECK; BORUCHOVITCH, 2010). 

O fenômeno mais comum no contexto escolar é a motivação extrínseca, 

caracterizado quando o aluno realiza uma ação visando as suas consequências, e 

isso advém de influências externas - pressões, recompensas e evitar punições, 

dentre outros (BZUNECK; GUIMARÃES, 2007). 

Segundo Ryan e Deci (apud BZUNECK; GUIMARÃES, 2007), a partir da 

Teoria da Autodeterminação é inadequado trabalhar apenas com a dicotomia 

fechada motivação intrínseca versus extrínseca. Assim, para esses autores toda 

regulação de ação acaba sendo intencional, pois é uma tendência natural humana 

internalizar regras.  

 
Em suma, tanto a teoria como os dados de pesquisa sugerem que as 
formas de motivação autodeterminadas, assim como a própria 
motivação intrínseca, dependem positivamente de comportamentos 
interpessoais caracterizados como promotores da autonomia. Em 
outras palavras, o estilo motivacional adotado pelos educadores 
responde acentuadamente pelo tipo de motivação do aluno, 
consideradas as variações acima descritas (BZUNECK; 
GUIMARÃES, 2007, p. 416). 

 

Segundo os autores citados acima, o estilo motivacional do professor indica 

acentuadamente a motivação do aluno, isto quer dizer, um professor, conseguindo 

desenvolver a motivação intrínseca do seu aluno, poderá atingir seus objetivos em 

sala de aula, pois isso depende positivamente dessa relação interpessoal para o 

sucesso ou não de sua ação. Vale lembrar: o conceito de autonomia não deve ser 
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confundido com independência nem com individualismo, mas sim, com uma 

percepção pessoal sobre a origem da ação (BZUNECK; GUIMARÃES, 2007). 
 

A avaliação dos estilos motivacionais dos professores tem relação 
com as práticas educacionais em sala de aula. Com o objetivo de 
motivar seus alunos ou de lidar com problemas de motivação em 
classe, os professores aplicam seus conhecimentos e crenças 
pessoais pertinentes e, como consequência, tendem a desenvolver 
determinados hábitos comportamentais. Conhecimentos e crenças 
são estruturas de pensamento ou representações cognitivas que 
podem ser acessadas e manifestadas em auto-relatos, desde que 
haja uma estimulação específica, por exemplo, mediante 
questionários (PINTRICH apud Bzuneck; Guimarães, 2007, p. 417). 

 

De acordo com os referidos autores, é importante avaliar os estilos 

motivacionais de professores, pois os professores também têm seus hábitos, suas 

crenças pessoais, que tendem a desenvolver determinados comportamentos e 

acabam influenciando sua prática educacional em sala de aula. 

 
Daí a relevância de se dispor de instrumentos válidos e fidedignos de 
medida do que os professores sabem ou acreditam em relação à 
motivação. Levantar esses estilos motivacionais é condição 
imprescindível para orientação, intervenção e treinamento tanto de 
professores em serviço como daqueles que se formam para o 
ensino. Em outras palavras, em relação a professores ou futuros 
professores que almejem ter alunos não simplesmente motivados por 
força de controladores externos, mas socializados para a motivação 
autônoma, de qualidade superior, é preciso partir da identificação de 
sua atual base de conhecimentos e de suas crenças acerca de 
estratégias promotoras da motivação (NOLEN; NICHOLLS apud 
Bzuneck; Guimarães, 2007, p.417). 

 

Percebe-se que os instrumentos criados e usados para avaliar os estilos 

motivacionais de professores surgem com o intuito de ajudar esses profissionais, 

colocados cotidianamente diante de problemas e conflitos em sala de aula. O 

professor acaba almejando, e é importante ressaltar, um aluno intrinsecamente 

motivado, mas nem sempre consegue promover a motivação do educando, pois 

vários fatores influenciam esse processo. 

De acordo com Bandura (2008), os professores trabalham para promover a 

autonomia e a confiança dos alunos sob seus cuidados. Ainda explica, em sua teoria 

da causação recíproca triádica, que as autocrenças e hábitos negativos de 

pensamentos seriam (fatores pessoais) as habilidades acadêmicas e práticas auto-
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reguladoras (comportamento), e no momento em que se altera as estruturas da 

escola e da sala de aula (fatores ambientais) pode-se atuar de maneira a minar o 

sucesso dos estudantes (BANDURA, 2008). 

 
O envolvimento e desempenho escolar de um aluno intrinsecamente 
motivado podem ser descritos na seguinte situação: apresenta alta 
concentração, de tal modo que perde a noção de tempo; os 
problemas cotidianos ou outros eventos não competem com o 
interesse naquilo que está desenvolvendo; não existe ansiedade 
decorrente de pressões ou emoções negativas que possam interferir 
no desempenho (GUIMARÃES, 2001, p. 38). 

 

Essas noções, descritas acima, descrevem como seria um aluno de um 

professor promotor de autonomia. Esse educando teria imbuído em si a motivação 

intrínseca. Tanto Guimarães (2001) como Bandura (2008) trazem os fatores 

importantes de como entender e ajudar um aluno em sua motivação. Para se 

conseguir o tipo ideal de motivação, o ambiente educacional deve propiciar aos 

alunos experimentarem a liberdade para iniciar e regular o comportamento e 

fazendo-os se sentirem competentes emocional e pessoalmente ligados às pessoas. 

Dessa maneira, a autora sujere como devem ser as condições em sala de aula e 

como o professor, promotor de autonomia, da motivação intrínseca e da auto-

regulação deve interagir com os seus alunos. Ele deve promover esse senso de 

autonomia e competência, sem o uso de regulações externas como pressões ou 

punições (GUIMARÃES, 2003 ). 

E por fim, de acordo com Guimarães, não há dúvida que o estilo motivacional 

do professor configura-se uma importante fonte de influência para o desempenho, 

emoções e na motivação dos alunos em relação a escola (GUIMARÃES; 

BORUCHOVITCH, 2004 ). 

 

 

1.4 Implicações Educacionais 
 
 

Conforme apresentado anteriormente por Bzuneck e Guimarães (2010), a 

motivação é um dos principais fatores que favorecem a educação. De acordo com 

Campos (apud VERÍSSIMO; ANDRADE, 2001, p.74), “as representações sociais 
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não são fruto apenas de um processo de pensamento social, mas sim de uma 

conjunção entre o pensar e as práticas sociais concretas por parte de um grupo de 

indivíduos”. O autor comentado ressalta a importância entre as relações e as 

práticas sociais nas suas representações, para ele essas representações são 

literalmente ligadas por natureza em nossas práticas. 

 
Além disso, cabem às representações os papéis de interpretar e até 
mesmo construir as realidades sociais. Transferem o que é estranho 
em categorias e contextos conhecidos, num processo de 
internalização do objeto desconhecido, têm a função de tomar 
familiar o não familiar numa dinâmica em que objetos e eventos são 
reconhecidos, compreendidos com base em modelos (VERISSÍMO; 
ANDRADE, 2001, p. 74). 

 

Segundo o autor citado acima, tudo o que construímos durante nossa vida 

são feitos através de representações que acumulamos por meio desse processo, 

baseado na realidade em que vivemos. De acordo com essa visão, a figura do 

professor é central a este estudo, no qual o educador é o formador e muitas vezes 

construtor dessas representações. 

A obra de Bandura (Teoria Social Cognitiva) deixa claro sobre as 

capacidades humanas de imbuir certas capacidades, tais como, simbolizar, 

planejar, estratégias alternativas (antecipação), aprender com as experiências 

vicárias, auto-regular e auto-refletir. Ou seja, os símbolos são o veículo do 

pensamento. Simbolizando suas experiências, as pessoas podem proporcionar 

estruturas que deem significado e continuidade para suas vidas (BANDURA, 2008 ). 

É possível compreender, a partir dos aprofundamentos teóricos, a 

capacidade cognitiva humana de construir tais representações. Neste sentido, 

busca-se entender o desafio do professor em ser um dos que contribue para a 

formação dessas representações. De acordo com os autores, é preciso que o aluno 

consiga ver significado e importância para as atividades prescritas. Entretanto, é 

deveras importante que o educando considere as atividades valiosas e as veja 

como atraentes ou algo que gere satisfação por si mesma (BZUNECK, 

QUIMARÃES, BORUCHOVITCH, 2010 ). 

Destarte, o professor se vê diante de um desafio: motivar o interesse 

intrínseco no aluno, instigando-o a realizar tarefas com desafios, provocando nele a 

curiosidade e a atenção, estimulando-o a atividade mental. Nesse caso, os padrões 
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de avaliação da própria atuação passam a ser pessoais e flexíveis, de caráter 

reforçador intrínseco (TAPIA; GARCIA-CELAY apud VERISSIMO; ANDRADE, 

2001). 

De acordo com Mizukami (apud VERISSIMO; ANDRADE, 2001, p.74), cabe 

ao professor evitar a rotina, a fixação de respostas e hábitos, propondo aos alunos 

novos problemas e desestabilizando-os em busca de novos desafios. 

 
Nestes, a motivação aparece ligada ao conceito de aprendizagem 
significativa. A tese central é que o aluno, frente a uma situação 
problema, deve ser capaz de elaborar hipóteses e experimentá-las. 
Enfatiza-se também que a disposição para a aprendizagem depende 
do professor (VERISSIMO; ANDRADE, 2001, p. 74). 

 

Segundo a citação acima, se a motivação do aluno é estimulada pelo 

professor, este deve ter a atitude de despertar a curiosidade e a investigação no 

educando. Conquanto, o professor deve propor oportunidades para que o aluno 

desenvolva a motivação em si. 
 

As situações didáticas devem ter objetivos claros, situando o aluno 
frente à tarefa, e níveis de dificuldade adequados às possibilidades 
das crianças numa situação desafiadora. Também, deve haver 
unidade entre escola, sociedade e cultura, o que pode ser expresso 
pelo trabalho pedagógico baseado em objetos socioculturais do 
cotidiano extra-escolar, como jornais, revistas e filmes, conferindo, 
assim, sentido às atividades escolares (VERISSIMO; ANDRADE, 
2001, p.74). 

 

O autor, em sua análise, coloca em relação ao educador a precisão de 

preparar o ambiente e os meios para estar estimulando a motivação em seu aluno, 

visando um aluno intrinsecamente motivado, mesmo diante das dificuldades que 

aparecem no cotidiano. É preciso que ele seja claro nos seus objetivos, sem 

dificultar as possibilidades para seu educando. 

Bandura descreve que a escola é um exemplo de desenvolvimento de 

crenças de auto-eficácia, assim, ela trabalha com a eficácia coletiva. Os professores 

desenvolvem nas crianças crenças coletivas sobre suas capacidades para aprender, 

assim como os próprios professores criam crenças em si próprios de como melhorar 

a vida de seus alunos. Essas organizações têm um forte sentido de eficácia coletiva 

e exercem influências empoderadoras e vitalizadoras em seus participantes, ou seja, 

esses efeitos são evidentes (BANDURA, 2008 ). 
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A eficácia coletiva é uma crença criada a partir de um constructo social , de 

acordo com Bandura ( 2008) uma pessoa que tem pouca confiança em suas 

capacidades sociais  e dúvidas em relação a sua aparência física isso poderá 

interferir em sua relação social, pois, perderá  oportunidade promissora de sucesso. 

Os indivíduos agem socialmente e individualmente, a crença de auto-eficácia é uma 

construção tanto social quanto individual.  

 
Tradicionalmente, erro é tudo aquilo que afasta, perturba, nega, 
transgride, aquilo que se opõe ao que é dado como verdadeiro em 
um determinado sistema. No entanto, em nossas atividades do dia-a-
dia, acertar de imediato é raro, ocasional, sendo mais comum as 
contradições, conflitos e desentendimentos (VERISSIMO; 
ANDRADE, 2001, p.75). 

 

Não se pode esquecer que o campo da educação é vasto, incerto e 

conflituoso, sendo assim, o professor se vê diante de problemas a serem resolvidos 

todos os dias. Estes tem a preocupação cotidiana se o aluno aprendeu a ler e 

escrever. Desse modo, para os professores, o erro é algo ruim, algo a ser evitado e 

punido, além disso, existem professores que afirmam: o erro não deve ser permitido, 

pois os fixaria no comportamento da criança (MACEDO apud VERISSIMO; 

ANDRADE, 2001 ). 

Diante desse conflito, muitos professores preocupados com esses problemas 

tentam solucioná-los com recompensas externas, o objetivo é atraí-los para 

desenvolverem as atividades solicitadas em sala de aula. Dessa forma, educadores 

de todas as áreas educacionais buscam solução para o problema de falta de 

motivação no âmbito escolar. Também, esse problema é visto nas universidades, 

cursos como biblioteconomia e artes se deparam com esse problema 

cotidianamente (ALCARÁ, 2007 ). 

Segundo Alcará (2007), no contexto educacional a motivação é um dos 

maiores desafios a serem estudados. Quando falamos de motivação não pode-se 

esquecer do uso das recompensas externas para a motivação em situações 

escolares. De acordo com Guimarães (2001), com o avanço da escolaridade vem 

um decréscimo gradativo no nível de motivação, diminuindo o comportamento de 

curiosidade, da busca por novos desafios, dentre outros fatores no âmbito escolar. 

Sendo assim, os professores preocupados com esses problemas tentam solucioná-
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los com recompensas externas, o objetivo é atraí-los para desenvolverem as 

atividades solicitadas em sala de aula (GUIMARÃES, 2001). 

Contudo, o professor se vê diante de algo complexo, pois as recompensas 

utilizadas em sala de aula não tem o mesmo significado para todos alunos, por 

exemplo, as notas vão de acordo com as expectativas e valorização pessoal de cada 

aluno. Ademais, também se tem a dificuldade de perceber se um aluno está se 

esforçando para compreender um conceito, daí aparece a recompensa pelo esforço. 

Decerto, até mesmo a dificuldade em identificar se o aluno ao olhar o caderno está 

preocupado descobrir a solução ou nem está prestando atenção (GUIMARÃES, 

2001). 

A partir destas considerações, a proposta deste trabalho teve como objetivo verificar 

o estilo motivacional dos professores e o nível motivacional dos alunos matriculados 

nas 4ª e 5ª séries do Ensino Fundamental em Escolas Municipais e Estaduais do 

Município de Cambé, no estado do Paraná. Os resultados desta pesquisa poderão 

fornecer indicações de como podem ser melhor gerenciados os problemas 

escolares, tendo por foco principal a falta de motivação em sala de aula, uma vez 

que, a falta dela pode dificultar no processo de  aprendizagem e  na relação aluno-

professor e sua orientação pedagógica. E ter-se-á como suporte para a discussão o 

embasamento teórico sobre a teoria da autodeterminação e os estilos motivacionais 

dos professores envolvidos e o nível motivacional dos alunos no Ensino 

Fundamental. 



 29

2 METODOLOGIA 
 
 
2.1 Participantes 

 

 

Os participantes da presente pesquisa de campo foram 9 professoras e 187 

alunos, sendo 107 meninos (57,2 %) e 80 meninas (42,8%) de 3 escolas do 

Município de Cambé. Na escola (A) participaram 48 (25,67%) alunos divididos em 3 

salas, uma contendo 15 (8,02%), a outra 18 (9,62%) e a terceira 15 (8,02%) alunos. 

Na escola (B) participaram 58 (31,02%) alunos divididos em 2 salas, uma contendo 

30 (16,04%) alunos e a outra 28 (14,97%). Na escola (C) participaram 81 (43,31%) 

alunos divididos em 4 salas: uma com 19 (10,16%), outra com 20 (10,70%), a 

terceira com 20 (10,70%) e a quarta com 22 (11,76%). Do total de alunos (187), 106 

(56,68%) estavam matriculados na quarta série e 81 (43,32%) na quinta série do 

Ensino Fundamental. As 9 professoras dessas escolas têm a idade variante entre 23 

a 50 anos e o tempo de magistério variou de 1 a mais 11 anos de magistério, sendo 

que a maioria se enquadrou no período de 4 a 10 anos. 

 

 

2.2 Local de realização 
 

 

A pequisa foi realizada em 3 Escolas do Município de Cambé, Paraná, sendo 

uma Municipal, atendendo apenas as primeiras séries do Ensino Fundamental (1ª. a 

4ª. séries), ressalvando-se que a terceira e quarta séries são ofertadas apenas no 

período da manhã e a primeira e segunda séries no período da tarde. E 2 Escolas 

Estaduais que trabalham com o ensino fundamental (1ª. a 8ª. séries) e médio (1ª. a 

3ª. séries), sendo que as quartas séries são ofertadas apenas no período da tarde. 
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2.3 Instrumentos  

 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram “Os questionários 

sobre os Problemas na Escola (GUIMARÃES; BZUNECK; BORUCHOVITCH, 2010, 

p.71), visando avaliar se o professor é promotor da autonomia, controlador, 

moderadamente promotor da autonomia ou moderadamente controlador. O 

instrumento contempla os dados pessoais como sexo, idade e tempo de magistério. 

Contém, ainda, 8 vinhetas relativas à diferentes cenários comuns em salas de aulas, 

sendo que a escala de resposta corresponde a numeração de 1 a 7: o números 

entre 1 a 2 corresponde a muito impróprio, 3 a 5, moderadamente apropriado e 6 a 

7, muito apropriado, conforme apresentado no (anexo 1) (GUIMARÃES; BZUNECK; 

BORUCHOVITCH, 2010, p.71). 

Um outro instrumento utilizado na presente pesquisa, o qual foi aplicado nos 

alunos, foi a Escala de Motivação Acadêmica: uma medida de motivação extrínseca 

e intrínseca (MARTINELLI e BARTHOLOMEU, 2007 apud Guimarães, 2010). Essa 

escala contém dados como gênero, idade, escola. Além disso, o instrumento contém 

25 vinhetas na qual o aluno deve pontuar de 1 a 5, variando de 1, menos motivado, 

ao 5, mais motivado. Essa escala mede se o aluno é Desmotivado, se há Motivação 

Extrínseca por regulação externa, Motivação Extrínseca por regulação introjetada, 

Motivação Extrínseca por Motivação identificada e Motivação intrínseca (Anexo 2). 

 
 

2.4 Procedimentos 
 
 

Inicialmente foram definidas as escolas nas quais os professores e alunos 

seriam pesquisados. O critério de escolha das Escolas Municipais e Estaduais como 

local de realização da presente pesquisa foi a facilidade de acesso às mesmas, pelo 

conhecimento dos respectivos diretores das escolas, facilitando a autorização 

quanto ao desenvolvimento da presente pesquisa. Após a autorização dos 

respectivos diretores, foi encaminhado aos pais dos alunos o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para que fossem assinados, conforme 

modelo (Anexo 4). E os respectivos professores das salas pesquisadas, 

responderam ao “Questionário sobre Problemas na Escola”, relativo ao estilo do 
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professor. O TCLE foi também apresentado aos professores antes do início da 

coleta de dados, conforme modelo em (Anexo 3). Dessa forma, os princípios éticos 

foram respeitados, conforme resolução CNS 196/96 do Conselho Nacional da 

Saúde.  

Na Escola Municipal foram aplicados os instrumentos em 3 salas da quarta 

série do Ensino Fundamental, no período da manhã. Nas duas Escolas Estaduais, 

os instrumentos foram aplicados no período da tarde, sendo em dias alternados. 

Durante a aplicação do instrumento aos alunos, os professores também 

responderam o “Questionário sobre Problemas na Escola”. Após a coleta de dados, 

os resultados foram tabulados a analisados. 
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3 RESULTADOS  

 
Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos, inicialmente estão 

apresentados os resultados sobre o nível motivacional dos alunos pesquisados. Na 

sequencia estão apresentados os resultados obtidos sobre o estilo motivacional dos 

professores pesquisados e finalmente estão apresentadas as possíveis relações 

sobre o estilo motivacional dos professores e o nível motivacional dos alunos, 

conforme descrito a seguir. 

 
3.1 Análise do nível motivacional dos alunos  

 

A Tabela 1 apresenta as médias obtidas pelos alunos participantes em 

relação aos níveis motivacionais a partir da Teoria da Autodeterminação, os valores 

mínimo e máximo e o desvio padrão. Observa-se que para o fator desmotivação a 

média obtida foi 12,37, tendo por valor máximo 23 e o mínimo 5, com desvio padrão 

de 4,3. Para o fator regulação externa, a média obtida foi 12,82, tendo por valor 

máximo 25 e mínimo 5, com desvio padrão de 4,9. O fator regulação introjetada 

apresentou a média de 12,83, tendo por valor máximo 25 e mínimo 5, com desvio 

padrão de 5,32. O fator regulação identificada apresentou a média de 21,47, tendo 

por valor máximo 25 e mínimo 5, com desvio padrão de 4,62. E por fim, para o Fator 

motivação intrínseca a média obtida foi de 19,86, tendo por valor máximo 25 e 

mínimo 6, com desvio padrão de 4,27. Este resultados podem ser observados na 

sequência. 

 
Tabela 1: Número de participantes, Média, valor mínimo e máximo e desvio padrão para os 
fatores desmotivação, regulação externa, regulação introjetada, regulação identificada e 
regulação intrínseca.  

 
 N Média Minímo Máximo Desvio Padrão 

Desmotivação 187 12,37 5 25 4,3 
Regulação Externa 187 12,82 5 25 4,9 

Regulação Introjetada 187 12,83 5 25 5,32 
Regulação Identificada 187 21,47 5 25 4,62 
Motivação Intrínseca 187 19,86 6 25 4,27 
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Os resultados obtidos em relação ao nível motivacional dos alunos 

demonstrou que um número significativo de alunos das Escolas A e B se 

apresentaram como desmotivados (+/- 80 alunos pesquisados estão no nível que 

variam entre 9 e 13), conforme apresentado no Histograma sobre o nível 

desmotivação (Figura 1). Segundo Guimarães (2010) isso acontece quando um 

aluno sofre por ausência de interesse, não tem persistência e as atividades não são 

concebidas como valiosas. Ademais, os resultados sobre o nível motivacional 

também mostrou uma pequena quantidade de alunos sendo regulados 

externamente, no nível considerado como regulação identificada. Guimarães (2001) 

apresenta que este nível motivacional descreve o comportamento no qual a 

regulação é percebida e aceita como pessoais. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Histograma para Desmotivação                     Figura 2: Histograma para Regulação Externa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Histograma para Regulação Introjetada   Figura 4: Histograma para Regulação Identificada 
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                                         Figura 5: Histograma para Motivação Intrínseca 
 

 

Na sequência foram calculadas e analisadas as medianas obtidas para os 

diferentes níveis motivacionais, considerando cada escola pesquisada, conforme 

apresentado na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Médias de acordo com cada nível motivacional dos alunos e escolas 
pesquisadas. 
 

Escolas 
Desmotivação  Reg.  

Externa 
Reg. 

 Introjetada 
Reg.  

Identificada 
Motivação 
Intrínseca 

      
1 11,73 10,79 11,21 22,73 20,38  
2 13,19 12,96 13,72 20,61 20,00  
3 12,18 13,91 13,16 20,00 19,85  

    Média             12,37               12,55                12,70                     21,11            20,08 

             

A análise evidenciou que a Escola 1 apresentou uma diferença significativa 

(p= 0,001) em relação as demais escolas para o nível motivacional Regulação 

Externa, não havendo diferenças significativas  entre as escolas 2 e 3. Em relação 

ao nível motivacional Regulação Identificada, a Escola 1 se diferenciou da Escola 3, 

não havendo diferenças entre as Escolas 1 e 2 e entre as Escolas 2 e 3  (p= 0,027). 

A seguir, foi realizada a análise considerando os níveis motivacionais e a série dos 

participantes. A Análise evidenciou uma diferença significativa entre as 4ª. e 5ª. 

séries para o nível motivacional Regulação Externa (p= 0,0004), sendo que a 5ª. 

série apresentou um escore maior em relação a este nível motivacional. Em relação 
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à variável sexo, a análise demonstrou uma diferença significativa (p= 0,017), sendo 

que o sexo feminino apresentou um escore maior em relação ao sexo masculino em 

relação a motivação Intrínseca. 

De acordo com Guimarães (2001), um aluno que não é movido pela 

motivação intrínseca é estimulado o tempo todo por regulações externas, como o 

medo de punições, obtenção de recompensas materiais ou sociais ou até mesmo 

por pressões, dentre outros fatores externos. 

E ainda é possível que o aluno desmotivado passe a ser alvo do uso de 

recompensas externas para a realização de tarefas. O aluno apenas possuiria a 

motivação extrínseca.  

Segundo Guimarães, mudanças nas orientações motivacionais das crianças 

na escola são evidentes. O avanço na escolaridade é acompanhado por um 

decréscimo gradativo no nível de motivação, diminuindo comportamentos de 

curiosidade, busca de novos desafios, conhecimentos, persistência, entre outros. Na 

busca de solucionar o problema do pouco envolvimento dos alunos, os professores 

lançam mão de recompensas externas (CORDOVA; LEPPER; HEDELL apud 

Guimarães, 2001, p. 48) 

De acordo com a teoria, na possibilidade de associar os dados obtidos pela 

pesquisa, fica evidente que um aluno que não possui motivação intrínseca é 

motivado extrinsecamente. Conforme apontado pelos dados da pesquisa, as escolas 

(A e B) apresenta um número significativo de alunos desmotivados, necessitando de 

recompensas externas.  

 

 
3.2  Análise dos estilos motivacionais dos professores 
 
 

A partir da coleta de dados, na qual foi aplicado o Instrumento sobre os 

Estilos Motivacionais dos Professores dos alunos que fizeram parte desta pesquisa 

das respectivas escolas pesquisadas, obtidas as médias para os seguintes estilos: 

Altamente Controlador (AC), Moderadamente Controlador (MC), Moderadamente 

promotor de Autonomia (MA) e Altamente promotor de Autonomia (AA). A Tabela 2 

apresenta as médias obtidas pelos professores participantes em relação aos estilos 

motivacionais apresentados, os valores mínimo e máximo e o desvio padrão.  
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Tabela 2: Número de participantes, Média, valor mínimo e máximo e desvio padrão para os 
estilos motivacionais dos professores (Altamente controlador (AC), Moderadamente 
controlador (MC), Moderadamente Autônomo (MA) e Altamente Controlador (AA)  
 
 
Estilos N  média mínimo máximo Desvio Padrão 

AC 9 27,67 20 48 8,25 
MC 9 43,89 42 51 2,85 
MA 9 50,78 42 56 6,4 
AA 9 50,33 42 54 5,15 

 
 

De acordo com a tabela 2, para o estilo motivacional Altamente Controlador 

(AC) foi obtida uma Média de 27,67 tendo por valor máximo 48 e valor mínimo 20, 

com desvio padrão de 8,25. Para o estilo motivacional Moderadamente Controlador 

(MC), a média obtida foi de 43,89, tendo por valor máximo 51 e valor mínimo 42, 

com desvio padrão de 2,85. O estilo Moderadamente promotor de Autonomia (MA) a 

média foi de 50,78, tendo por valor máximo 56 e valor mínimo 42, com desvio 

padrão de 6,4. Para o estilo motivacional Altamente promotor de Autonomia (AA), a 

média foi de 50,33, tendo por valor máximo 54 e valor mínimo 42, com desvio 

padrão de 5,15. 

 

Em seguida foram calculadas as médias obtidas e Desvios padrão (DP) para 

cada estilo motivacional do professor em relação a cada escola pesquisada. Estes 

resultados podem ser observados na Tabela 3 apresentada a seguir: 

 
Tabela 3: Médias e Desvio Padrão (DP) em relação a cada estilo motivacional dos 
professores das respectivas escolas pesquisadas 
 

  AC         MC         MA        AA  
Escola média DP Média DP média DP média DP 

1 24,67 4,16 42,67 0,58 50,67 7,57 50,00 6,93 
2 38,00 14,14 46,50 6,36 48,50 7,78 51,00 4,24 
3 24,75 3,40 43,50 1,29 52,00 6,73 50,25 5,68 

 

A partir desta Tabela, pode-se perceber que dentre os professores 

pesquisados, os mesmos apresentam um alto escore para Moderadamente 

Autônomo (MA) e Altamente promotor de Autonomia (AA), embora não tenha havido 

diferenças estatisticamente significativas. Foram também calculados os escore 



 37

obtidos para cada professor que participou da presente pesquisa, considerando os 

diferentes estilos motivacionais dos professores. Para melhor visualização dos 

dados foram construídos os histogramas apresentados a seguir, para cada estilo 

motivacional. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Histograma para Altamente Controlador   Figura 2: Histograma para Moderado Controlador 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 3: Histograma para Moderado promotor de      Figura 4: Histograma para Alto promotor de     
autonomia                                                                        autonomia 
 

 

A partir da observação das diferentes figuras apresentadas, é possível 

observar que o professor D apresenta um nível próximo a 50 para o estilo 

motivacional Altamente Controlador (AC), e também para o Moderadamente 

Controlador (MC). Para o nível Altamente Controlador (AC), os demais docentes se 

encontram nos níveis de  intervalo entre 19,42 e 35,92.  
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Conforme apontado por Guimarães (2003), um professor Altamente 

Controlador (AC) apropria-se do uso de regulações externas, melhor dizendo, ele 

utiliza-se de motivações extrínsecas para encorajar comportamentos apropriados. 

Para Guimarães e Boruchovitch (2004, p. 148), os professores que confiam 

em um estilo relativamente controlador estabelecem para seus alunos formas 

especificas de comportamento, sentimentos ou de pensamentos, oferecendo 

incentivos extrínsecos e no ambiente se sala de aula, o controle é a principal 

característica. 

 

 

3.3 Análise da relação entre o estilo motivacional  dos professores e o nível 
motivacional dos alunos. 
 

De acordo com Guimarães e Bzuneck (2003), existem quatro tipos de estilos 

motivacionais de professores, sendo eles: o promotor de autonomia, o controlador, o 

moderadamente controlador e o moderadamente promotor de autonomia. Para uma 

melhor compreensão, o “promotor de autonomia” é aquele que promove a autonomia 

de seu aluno, estimulando a motivação intrínseca e a auto-regulação dentro da sala 

de aula. O “controlador” é aquele que consegue resultados a partir de regulações 

externas, a chamada motivação extrínseca. E por fim, temos os moderados, por 

promoverem um pouco de autonomia e regulação externa, ou não (BZUNECK; 

GUIMARÃES, BORUCHOVITCH, 2003). 

Com o intuito de entender melhor a relação sobre o estilo motivacional do 

professor e o nível motivacional dos alunos é preciso entender o continuum usado 

para exemplificar os níveis de motivação. De acordo com Guimarães (2001) no 

ponto inicial, a regulação externa, o estudante faz por razões externas como 

pressões e recompensas para justificar seu envolvimento: “posso ter problemas se 

não fizer”. No segundo nível, a regulação introjetada é interna ao estudante porque 

não necessita da presença concreta do controle externo, mas permanece separada 

dos propósitos ou desejos do próprio indivíduo: “vou me sentir culpado se não fizer”. 

Na regulação identificada, o comportamento assinalado ou a regulação são 

percebidos e aceitos como pessoais: “envolvo-me porque acho importante fazê-lo”. 

A regulação integrada, o nível mais elevado de desenvolvimento, refere-se ao 

caráter autônomo e autodeterminado da motivação extrínseca. As pressões ou 
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incentivos externos são, nesse caso, percebidos como fonte de informação sobre as 

ações importantes a serem cumpridas e não como coerção (GUIMARÃES, 2001). 

Ao compreender a teoria dos estilos motivacionais dos professores e o nível 

motivacional dos alunos é que existe a possibilidade de relacionar com os resultados 

obtidos da pesquisa que, mostram que em todas as escolas pesquisadas há um 

numero significativo de alunos regulados pela motivação extrínseca, regulação 

identificada e desmotivação, como há também professor altamente controlador e 

moderadamente controlador. Conforme apresentado anteriormente, os dados 

relacionados ao nível motivacional dos alunos pertencentes a Escola (B) 

evidenciaram um número significativo de alunos que se apresentaram como 

desmotivados e o respectivo professor (D) apresentou um estilo motivacional 

Altamente Controlador (AC). A partir destes resultados é possível supor que haja 

uma relação entre o estilo motivacional do professor e o nível motivacional dos 

alunos, o que precisa ser melhor investigado. 

As escolas pesquisadas A, B e C apresentaram dois estilos motivacionais de 

professores, como, o altamente controlador e moderadamente controlador. Como 

também apresentou dois níveis de motivação, a regulação identificada que segundo 

a Guimarães (2001) “O comportamento assinalado ou a regulação são percebidos e 

aceitos como pessoais“ envolvo-me porque acho importante fazê-lo”, e a 

desmotivação, que também de acordo com a Guimarães este comportamento surge 

a partir da falta de interesse, curiosidade e persistência. 

O professor D que é o único altamente controlador tem um numero 

significativo de alunos desmotivados, estes seriam da escola B. Os professores A, B, 

C e E que são moderadamente controladores tiveram um caso a parte, a maioria dos 

alunos deles tem a regulação identificada, mas também foi apresentado através da 

escala um pequeno numero de alunos desmotivados, estes seriam das escolas A e 

B. 

Foi também possível evidenciar que os alunos dos professores F, G, H e I que 

são moderado controlador, tem educandos que apresentaram a regulação 

identificada, esse nível de motivação faz parte de um continuum da motivação 

extrínseca. Esses alunos pesquisados são da escola C e teriam acabado de sair da 

4º série, passando para a 5º série. É importante salientar que na pesquisa não 

apresentaram professores com o estilo promotor de autonomia e nem 

moderadamente promotor de autonomia. 
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Segundo Alcará (2007), no contexto educacional a motivação é um dos 

maiores desafios a serem estudados. Quando falamos de motivação não pode-se 

esquecer do uso das recompensas externas para a motivação em situações 

escolares. De acordo com Guimarães (2001), com o avanço da escolaridade vem 

um decréscimo gradativo no nível de motivação, diminuindo o comportamento de 

curiosidade, da busca por novos desafios, dentre outros fatores no âmbito escolar. 

Sendo assim, os professores preocupados com esses problemas tentam solucioná-

los com recompensas externas, o objetivo é atraí-los para desenvolverem as 

atividades solicitadas em sala de aula (GUIMARÃES, 2001). 

Fica evidente que o estilo motivacional do professor indica acentuadamente a 

motivação do aluno, isto quer dizer, um professor, conseguindo desenvolver a 

motivação intrínseca do seu aluno, poderá atingir seus objetivos em sala de aula, 

pois isso depende positivamente dessa relação interpessoal para o sucesso ou não 

de sua ação. (BZUNECK; GUIMARÃES, 2007). 
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.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou refletir sobre a relação entre os Estilos de professores e 

Nível motivacional dos alunos do Ensino Fundamental de escolas Municipais e 

Estaduais do Município de Cambé/PR. Para tanto, foi necessário investigar sobre o 

estilo motivacional dos professores (Altamente Controlador, Moderadamente 

Controlador, Altamente promotor de Autonomia e Moderadamente promotor de 

Autonomia) das respectivas escolas e, também, verificar o nível motivacional dos 

alunos dessas escolas, a partir da Teoria da Autodeterminação (Desmotivação, 

Regulação Externa, Regulação Identificada, Regulação Introjetada e Motivação 

Intrinseca). 

Os resultados obtidos evidenciaram que um dos professores pesquisados de 

uma das escolas apresentou o estilo motivacional Altamente Controlador (AC). Os 

demais professores apresentaram o estilo Moderadamente Controlador (MC). 

Embora tenha sido encontrado professores como o estilo motivacional Altamente 

promotor de autonomia (AA) e Moderadamente Promotor de Autonomia (MA), a 

pesquisa apontou que as escolas apresentaram alunos com a desmotivação e a 

regulação identificada, esta que faz parte do continuum da motivação extrínseca. 

Conforme apontado anteriormente, há uma tendência de que o aluno seja mais 

motivado instrinsecamente, quando o professor possibilita uma maior autonomia e 

autoregulação do aluno.   

O presente trabalho buscou contribuir para a compreensão da importância 

dos estilos dos professores e do nível motivacional dos alunos no Ensino 

Fundamental do Município de Cambé/PR, e com isso, melhor entender os fatores 

que podem influenciar no processo ensino-aprendizagem, compreendendo que tanto 

o estilo no professor como o nível motivacional do aluno é importante para que o 

aprendizado possa ser concluído como o educador espera. 

Ao concluir este trabalho é possível perceber que os resultados apresentados 

neste indicam que os alunos se apresentam como extrinsecamente motivados, não 

sendo possível estabelecer uma possível relação entre o estilo motivacional do 

professor e a motivação dos alunos. Considerando o número de professores 

pesquisados (9), há a necessidade de que mais pesquisas sejam realizadas, 
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ampliando as amostras de forma a possibilitar uma análise mais consistente, uma 

vez que, estes são considerados, nos estudos atuais, de extrema importância para o 

processo ensino-aprendizagem do educando em sala de aula. 

Contudo, esta proposta se torna relevante para a educação, pois, quanto mais 

conhecimento tiver sobre esse tema, melhor se dará à compreensão sobre as 

implicações educacionais do estilo do professor na motivação do aluno. 

Considerando a importância da motivação do aluno e como o estilo do professor 

pode influenciar nesse desenvolvimento que, tem-se por horizonte buscar cada vez 

mais conhecimentos que possam ajudar nos problemas do cotidiano escolar, 

visando um ensino de qualidade em nossas escolas, buscando valorizar o educando 

e conscientizar nossos educadores sobre a importância da motivação em sala de 

aula. E por fim, esta pesquisa traz uma importante contribuição para os educadores 

ao possibilitar uma reflexão sobre a sua prática em sala de aula, e principalmente 

em como o seu estilo pode estar contribuindo para o processo ensino-aprendizagem 

do seu aluno. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 

 

Dados Pessoais 

Sexo ( ) Feminino  (   ) Masculino 

Idade (   ) até 22 anos (   ) de 23 a 30 anos (   ) de 31 a  50 anos (   )  mais de 51 anos 

Tempo de magistério (  ) Nenhum (   ) de 1 a 3 anos (   ) de 4 a 10 anos 

                (    ) mais de 11 anos 

Questionário sobre Problemas na Escola 

Nas próximas páginas você encontrará uma série de situações. Cada uma delas 

descreve um incidente e, em seguida, apresenta quatro maneiras diferentes de resolvê-lo. Por 

favor, leia cada caso e considere cada opção de resposta. Pense o quanto as opções são 

apropriadas para lidar com o problema apresentado. Você pode achar uma das opções 

“perfeita” ou, em outras palavras, “extremamente apropriada” e, nesse caso, faça um círculo 

no número 7. Você pode considerar uma opção “completamente imprópria” e então circule o 

número 1. Caso você considere uma opção “razoável”, circule algum número entre 1 e 7. Por 

favor, avalie cada uma das quatro opções apresentadas para cada caso e assinale-a na escala 

que o acompanha. Há oito casos com quatro opções de resposta para cada um deles. Não há 

respostas certas ou erradas para essas situações. Os estilos das pessoas são diferentes e 

estamos interessados em saber o que você considera apropriado, tendo-se em vista o seu 

próprio estilo. 

 Algumas histórias indagam o que você faria como professor. Outras solicitam que 

você responda como se fosse dar um conselho para um outro professor ou para um pai de 

aluno. Algumas requerem que você responda como se você fosse um pai de aluno. Se você 

não é mãe ou pai ainda, simplesmente imagine como seria para você essa situação. 

 Por favor, para responder, faça um círculo, na escala, no número que corresponde à 

opção que você escolheu para cada situação. 

 

1. Luiz é um aluno médio, com desempenho ao nível de sua classe. Entretanto, nas duas 

últimas semanas, ele parece desatento, apático e não tem participado do grupo de leitura. 

O trabalho que faz é bem feito, mas ele não tem completado as tarefas. Uma conversa pelo 

telefone com a mãe dele não trouxe informações úteis. A coisa mais apropriada para a 

professora de Luiz fazer é: 
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a) Acentuar para ele a importância de terminar suas tarefas porque ele precisa aprender 

esse conteúdo para o seu próprio bem 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

         impróprio                apropriado  apropriado 

 

b) Conversar com ele sobre como ele percebe a escola e sobre quais são os motivos que o 

levaram a diminuir seu interesse pelas atividades de aprendizagem 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

         impróprio                apropriado  apropriado  

 

c) Nunca permitir que ele saia da sala de aula enquanto não tiver terminado as tarefas 

solicitadas 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

         impróprio   apropriado  apropriado 

 

d) Contar para ele que, quando tinha sua idade, também não entendia a importância das 

aulas e tarefas, mais tarde entendeu e teve que estudar mais para recuperar o tempo 

perdido 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

2. Em uma reunião de pais na noite passada, o Sr. e a Srª. Silva foram informados que sua 

filha Sarah havia progredido mais nas atividades escolares do que era esperado, desde a 

última reunião. Todos acreditam que ela continuará melhorando e que não deve ser retida 

na série (era o que os pais estavam esperando desde que receberam o último boletim). 

Como resultado da reunião, os pais de Sarah decidem: 

a) Premiá-la e prometer-lhe um prêmio especial se ela continuar melhorando 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 
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b) Dizer que estão alegres com a sua conquista porque acreditam que o sucesso na escola 

depende dela mesma 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

c) Falar com ela sobre o seu progresso mostrando que eles sabem que ela está se tornando 

cada vez mais independente na escola e em casa 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

 

 

d) Continuar enfatizando que ela tem que estudar bastante para conseguir notas melhores 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

3. Daniel quase não se controla em sala de aula e acaba agitando outras crianças. Ele não dá 

a menor atenção quando você diz que está preocupado (a) porque você acha que ele não 

vai aprender as habilidades sociais que ele necessita. A melhor coisa que você deve fazer 

com ele é: 

a) Enfatizar o quanto é importante ele se controlar para se sair bem na escola e em outras 

situações 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

b) Encaminhá-lo para uma classe especial que tenha a estrutura e as possibilidades de 

recompensas que ele precisa 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 
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        impróprio   apropriado  apropriado 

 

c) Contar para ele que na sua vida escolar você também não se comportou bem em algumas 

aulas e, com isso, perdeu algumas oportunidades interessantes 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

d) Perceber que Daniel provavelmente não esteja recebendo a atenção que necessita e 

começar a dar mais atenção para ele 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

4. Seu filho é um dos melhores jogadores do time de futebol da escola, tendo vencido a 

maioria dos jogos. Entretanto, você está preocupado (a) porque ele acabou de lhe contar 

que não foi bem em uma prova de português e terá que refazê-la no dia seguinte. Sabendo 

que ele tem um jogo marcado e que precisará estudar, você decide que a melhor coisa a 

fazer é: 

a) Pedir a ele que lhe conte sobre os seus planos para lidar com a situação 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

       impróprio   apropriado  apropriado 

 

b) Lembrá-lo de que todos esperam que ele se saia bem na escola e caso ele não abra mão do 

jogo para estudar irá se sentir mal 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

c) Mostrar que você sabe o quanto o jogo de futebol é importante para ele, mas que acredita 

que ele saiba o quanto é importante escrever bem o português 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 
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d) Fazer com que ele falte o jogo para estudar; o futebol tem interferido demais com o seu 

desempenho escolar 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

5. Nas aulas de reforço de matemática a professora Raquel não tem notado progresso no 

desempenho de seus alunos. Se você estivesse no lugar dela o que faria para ajudá-los? 

a) Conversaria com eles sobre suas dificuldades demonstrando que acredito que se 

esforçarão para melhorar 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

b) Faria com que praticassem mais e daria privilégios especiais pelos seus progressos 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

c) Mostraria ao grupo os erros que cometeram com mais freqüência e insistiria para que eles 

se esforçassem mais 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

d) Ajudaria o grupo a desenvolver maneiras de aprender juntos (jogos, dramatizações, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

6. Em sua classe, há uma menina chamada Margarida que tem sido alvo de zombarias. Ela é 

quieta e quase sempre está sozinha. Apesar dos esforços de professores anteriores, ela não 

é aceita pelas crianças. Seu bom senso lhe conduziria a: 

a) Dizer-lhe que deve aproximar-se dos colegas e elogiá-la quando agir como você ensinou 
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1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

b) Dizer a ela que você ficaria satisfeito (a) a com a sua aproximação dos colegas e que se 

frustraria caso ela não se esforçasse para isso 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

c) Convidá-la a falar sobre suas relações com outras crianças e encorajá-la a dar passos 

pequenos quando ela se sentir pronta para isso 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

         impróprio   apropriado  apropriado 

 

d) Contar-lhe que todas as pessoas podem se sentir isoladas às vezes, mas que você acredita 

na sua vontade de aproximar-se dos colegas 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

7. Faz algumas semanas que objetos têm desaparecido da mesa da professora e o dinheiro do 

lanche de algumas crianças tem sido tirado de suas carteiras. Hoje, Marcos foi visto pela 

professora retirando de sua mesa um peso de papel prateado. Ela telefonou para a mãe de 

Marcos e falou sobre o incidente. Embora a professora também suspeite que Marcos seja 

responsável pelos outros furtos, ela mencionou para a mãe somente este e assegurou a ela 

que ficaria mais atenta aos comportamentos de Marcos. A melhor coisa para a mãe de 

Marcos fazer é: 

a) Lembrar-lhe de como ele mesmo se sente quando perde um objeto importante e como as 

outras pessoas devem ficar aborrecidas por não encontrarem suas coisas 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 
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b) Conversar com ele sobre o assunto, expressando sua confiança nele e tentando 

compreender porque ele fez isso 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

c) Castigá-lo tirando algo que gosta para que aprenda que não pode roubar 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

d) Deixar bem claro que isso foi errado e que ela se sentiria aliviada se ele pedisse desculpas 

para a professora, além de devolver o objeto 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

8. Seu filho tem obtido notas regulares na escola e você gostaria que ele melhorasse. Uma 

estratégia adequada seria: 

a) Encorajá-lo a falar sobre o seu boletim de notas e sobre o que o mesmo significa para a 

vida dele 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

b) Dizer que notas baixas significam que muitos conteúdos não foram aprendidos e poderão 

fazer falta no futuro 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

c) Ressaltar que ele deve ir melhor e que com notas como estas ele jamais entrará em uma 

universidade 
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1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

d) Oferecer 1 real por cada conceito A obtido e 50 centavos por cada conceito B nos 

.próximos boletins 

1 2 3 4 5 6 7 

  muito   moderadamente  muito 

        impróprio   apropriado  apropriado 

 

Correção 

 

Alto Controlador 1C 2A  3B  4D 5B 6A 7C 8D 

Moderado controlador 1A   2D 3A 4B 5C 6B 7D 8C 

Moderado promotor de autonomia 1D 2C 3C 4C 5A 6D 7A   8B     

Alto promotor de autonomia 1B 2B 3D 4A   5D 6C 7B 8 A    
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Anexo 2 

 
Gênero (   ) masculino (   ) feminino 
Idade  -----anos           Série ____.     Escola_____________________ 
 
 
Assinale abaixo, de um a dez, como você pensa que está o seu desempenho na escola neste ano.  
 
 
  1       2              3               4              5                  6                7                   8               9          10
  
Por que venho à escola?  
Usando os quadrinhos abaixo, indique – por favor – o quanto cada frase corresponde com uma das 
razões porque você vem à escola. 
 
Exemplo: 
Por que você vai ao cinema? 
1. Eu vou ao cinema porque é divertido 
 
 
 
 
 
2. Eu vou ao cinema para comer pipoca 
 
 
 
 
 
 
Por que venho à escola?  
 
1. Não sei, acho não tem nada para se fazer na escola  
 
 
 
 
 
 

2. Tenho preguiça de ir à escola  
 
 
 
 
 
 

3. Venho à escola porque meus pais querem que eu venha  
 
 
 
 
 

4. Venho à escola porque meus pais mandam 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1
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5 Venho à escola porque sinto prazer em aprender coisas novas  
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Se eu não vier à escola meus pais ficam tristes, chateados  
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Venho à escola para não ficar em casa 
 
 
 
 
 
 
 

8 Não sei porque venho, eu acho a escola chata  
 
 
 
 
 
 
 

9 Venho para não me chamarem de burro 
 

  
 
 
 
 
 
 

10 Não sei porque eu venho à escola, eu não gosto  
 

 
 
 
 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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11 Venho à escola porque meus pais ficam alegres  
 
 
 
 
 
 
 

12 Venho à escola para responder à chamada 
 
 
 
 
 
 
 

13 Venho à escola porque é aqui que se aprende 
 
 
 
 
 
 
 

14 Venho à escola para não receber faltas 
 
 
 
 
 
 
 

15 Venho porque eu gosto de vir à escola  
 

 
 
 
 
 

16 Venho à escola para aprender  
 
 
 
17 Não tenho vontade de vir à escola  
 
 
 
 
 
 

18. Venho porque fico feliz quando estou na escola  
 
 
 
 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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19. Venho para a escola porque é importante para o meu futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. Venho à escola para aprender mais  

 
 
 
 
 
 

21. Venho à escola para ser alguém na vida  
 
 
 
 
 
 

22. Venho à escola porque me sinto bem aqui  
 

 
 
 
 
 

23. Venho à escola para não reprovar  
 
 
 
 
24. Venho à escola porque senão meus pais ficam bravos comigo  

 
 
 
 
 
 
 
 

25. Venho à escola porque acho legal aprender  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Desmotivação: 1, 2, 8, 10, 17 
Motivação Extrínseca por regulação externa: 7, 9, 12, 14, 23 
Motivação Extrínseca por regulação introjetada: 3, 4, 6, 11, 24 
Motivação Extrínseca por regulação identificada: 13,16, 19, 20, 21 
Motivação Intrínseca: 5, 15, 18, 22, 25 
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Anexo 3 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Titulo da pesquisa: 
Implicações da postura do professor na motivação e aprendizagem do aluno 

 
Prezado(a) Professor(a) 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa “Implicações da postura do professor  na 

motivação e aprendizagem do aluno” , realizada nos Colégios Públicos do Município de Cambé. O 

objetivo da pesquisa é investigar as implicações da postura do professor na motivação e 

aprendizagem do aluno da 4º série do ensino fundamental. A sua participação é muito importante e 

ela se daria da seguinte forma: Serão aplicados 2 questionários, um para os alunos e outro para os 

professores. Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, podendo você: 

recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer ônus 

ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os 

fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a 

preservar a sua identidade. 

Os benefícios esperados são compreender as implicações da postura do professor na motivação e 

aprendizagem do aluno e assim poder contribuir para um melhor ensino.  

Informamos que o senhor não pagará nem será remunerado por sua participação.  

Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode nos contactar, 

Andréa Rita Cossa, Rua Paranoá, nº 624, Jardim Alvorada, Cambé/PR, fone: 3254-21-29 e  

99010540 ou a orientadora da pesquisa Prof. Paula Mariza Zedu Alliprandini, fone: 3371-4338.  

 

Eu___________________________________ tendo sido devidamente esclarecido sobre os 

procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa descrita acima.   

 

 

                                                                                                       Londrina, ___ de ________de 2010. 

 

    ________________________________________  

                             Responsável 

 

                                       ________________________________________ 

                                                      Paula Mariza Zedu Alliprandini 

                                   Docente do Curso de Graduação em  Pedagogia da UEL 

 

                                        ________________________________________ 

                                                               Andréa Rita Cossa 

                                    Aluna do Curso de Graduação em Pedagogia  da UEL 
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Anexo 4  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Titulo da pesquisa: 
Implicações da postura do professor na motivação e aprendizagem do aluno 

 
Prezados pais. 

 

Gostaríamos de convidar seu filho(a) a participar da pesquisa “Implicações da postura do professor  

na motivação e aprendizagem do aluno”,realizada nos Colégios Públicos do Município de Cambé. O 

objetivo da pesquisa é investigar as implicações da postura do professor na motivação e 

aprendizagem do aluno da 4º série do ensino fundamental. A participação de seu filho(a) é muito 

importante e ela se daria da seguinte forma: Serão aplicados 2 questionários, um para os alunos e 

outro para os professores. Gostaríamos de esclarecer que a participação de seu filho(a) é totalmente 

voluntária, podendo você: recusar a participação dele(a), ou mesmo desistir a qualquer momento sem 

que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à pessoa de seu filho(a). Informamos ainda que as 

informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais 

absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a identidade de seu filho(a).Os benefícios 

esperados são compreender as implicações da postura do professor na motivação e aprendizagem 

do aluno e assim poder contribuir para um melhor ensino.  

Informamos que o senhor não pagará nem será remunerado pela participação de seu filho(a). Caso 

você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode nos contactar, Andréa Rita Cossa, 

Rua Paranoá, nº 624, Jardim Alvorada, Cambé/PR, fone: 3254-21-29 e 99010540 ou a orientadora da 

pesquisa Prof. Paula Mariza Zedu Alliprandini, fone: 3371-4338. 

 

Eu_____________________________________tendo sido devidamente esclarecido sobre os 

procedimentos da pesquisa, concordo que meu filho(a) participe voluntariamente da pesquisa descrita 

acima.   

 

                                                                                              Londrina, ___ de ________de 2010. 

 

 

                           Responsável                                                                                    Aluno 

 

________________________________________ 

Paula Mariza Zedu Alliprandini 

Docente do Curso de Graduação em Pedagogia da UEL 

 

________________________________________ 

Andréa Rita Cossa 

Aluna do Curso de Graduação em Pedagogia da UEL 


