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RESUMO 
 

Com base na Teoria da Autodeterminação de Deci e Ryan (2000) sobre Motivação, 
o presente trabalho teve como objetivos: identificar a Qualidade Motivacional de um 
grupo de alunos da oitava série do ensino fundamental segunda fase; verificar se há 
correlação entre a Qualidade Motivacional identificada e a autopercepção do aluno 
sobre sua participação na aula, examinando se o aluno que relata participação e 
entusiasmo apresenta uma Qualidade Motivacional mais autônoma ou 
autodeterminada; realizar uma análise inferencial mediante análise de variância 
entre idade e gênero dos participantes e a Qualidade Motivacional; Os dados foram 
coletados mediante uma escala Likert para avaliar a Qualidade Motivacional do 
aluno, validada por Ferreira 2010. Na análise descritiva da Qualidade Motivacional, a 
Motivação Extrínseca por regulação Identificada, Introjetada e Externa e a Motivação 
Intrínseca, apresentam-se com médias correspondentes. Pela análise das diferenças 
entre as médias, encontrou-se diferença significativa apenas entre Motivação 
Extrínseca por regulação identificada e desmotivação. Quanto à correlação entre a 
Qualidade Motivacional e o relato de participação do aluno se correlacionou 
positivamente com Motivação Extrínseca por regulação Identificada e a Motivação 
Intrínseca, Foram encontradas relações significativas entre o tipo de Motivação para 
aprender e a variável gênero apenas com a Motivação Extrínseca por regulação 
Introjetada, com uma média maior no sexo feminino e com a variável idade apenas 
com desmotivação, apresentando uma média maior nos alunos acima de 15 anos. 
Os resultados deste trabalho revelam ambientes escolares compostos por alunos de 
diferentes níveis culturais e sociais, além de diferentes níveis de interesse e 
Motivação para aprender em cada contexto e disciplina. Por isso, atividades bem 
planejadas, com níveis de desafio diferentes que possam contemplar as diferentes 
demandas dentro de uma sala de aula, são essenciais. 

 
 

Palavras-chave: Aprendizagem escolar, Qualidade Motivacional, Motivação 
Intrínseca e Motivação Extrínseca. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A educação como prática social está presente em todas as etapas da vida do 

ser humano. Existe em todo tempo e em todo lugar, sendo um instrumento capaz de 

contribuir para a construção e desenvolvimento da cidadania. Embora ela aconteça 

também nos espaços não escolares, é na escola, local constituído para transferir o 

saber de uma geração à outra, que ela se dá de forma organizada e formal. 

(PFROMM NETTO, 1987) 

O ser humano necessita de estímulos internos e externos (Motivação) para o 

aprendizado. A escola é o espaço principal para o desenvolvimento da Autonomia e 

da cidadania. É nela que o ser humano constrói novos conhecimentos, pela 

mediação do professor, responsável por direcionar o processo de ensino e 

aprendizagem. De acordo com Freire (1977), é preciso romper com o que ele chama 

de educação bancária, na qual o educador deposita o conhecimento e o educando o 

recebe, em uma simples transmissão de conhecimento, empobrecendo o processo 

de aprender. Neste contexto, ambos apresentam pouca Motivação, tanto para 

ensinar quanto para aprender.  

Na dinâmica do processo educacional, professor e alunos são atores 

ativamente envolvidos no processo de interação que se dá no contexto da escola. O 

ambiente da sala de aula deve ter como foco o ato de aprender e o processo de 

ensino, que deve acontecer de forma dinâmica e com métodos adequados, 

possibilitando uma aprendizagem de tal forma que os alunos se sintam motivados a 

aprender e a se interessar pelo que está sendo desenvolvido pelo professor. 

De acordo com Bzuneck (2001, p. 9), “A Motivação é entendida ora como um 

fator psicológico, ou conjunto de fatores, ora como um processo. É aquilo que move 

uma pessoa ou a que a põe em ação ou faz mudar o curso”. Os fatores psicológicos 

levam a uma escolha, incentivam, despertam um comportamento voltado para um 

objetivo, como o de estar atento na tarefa ou mesmo fazer o dever de casa. E, 

segundo o autor, como a Motivação é considerada um processo psicológico, isso 

implica que ocorre mudança no comportamento do aluno e no ambiente de 

aprendizagem escolar. 

Tendo em conta sua importância, em especial para a aprendizagem formal, e 

sua complexidade, já que é multideterminada e varia conforme o contexto ou a 

situação, muitos estudos na área de psicologia têm discutido e investigado sobre a 
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dinâmica motivacional. A Motivação é hoje um tema que vem sendo cada vez mais 

investigado por parte de estudiosos. Os estudos sobre Motivação têm indicado que 

um aluno motivado é um aluno que se engaja nas atividades, persiste nelas, mesmo 

diante de possíveis dificuldades (BZUNECK, 2001).  

A Qualidade da Motivação ou o estilo Motivacional do aluno varia de acordo 

com o processo de internalização dos valores atribuídos a um determinado processo 

de aprendizagem. Segundo Boruchovitch (2008), são identificados dois tipos de 

Motivação, a Extrínseca, que está condicionada a recompensas externas e a 

Intrínseca, na qual o indivíduo se engaja em uma atividade por iniciativa própria, por 

considerá-la prazerosa. O envolvimento, a persistência e desempenho em 

determinada atividade apresentam-se diferentes em função do tipo de Motivação. 

Deci e Ryan (2001 apud Ferreira, 2010) defendem a presença de um 

continuum, ou seja, a existência de diferentes níveis de regulação dentro da 

Motivação Extrínseca (que serão apresentados no capítulo três) e que, quanto mais 

próximo da Motivação Intrínseca, mais autodeterminados, estarão os alunos e mais 

autônoma a Motivação. De acordo com Boruchovitch (2008), vários estudos, 

nacionais e internacionais, têm demonstrado que um aluno com Motivação mais 

autônoma participa de forma mais produtiva e realizadora nas atividades escolares. 

A escolha deste tema para pesquisar se deve, em um primeiro momento, ao 

estágio realizado, o qual nos levou a questionar por que os alunos são tão apáticos 

e demonstram pouca Motivação para aprender. A aproximação com a realidade 

escolar, a partir da observação em sala de aula, permitiu ainda perceber a ausência 

de um trabalho docente voltado para desenvolver no aluno uma Motivação mais 

autodeterminada ou autônoma. No estágio escolar, um fato que chamou a atenção e 

que despertou curiosidade para entendê-lo foi: por que alguns alunos são motivados 

em aprender e outros são desmotivados, sendo que todos estudam na mesma sala 

e tem o mesmo professor? Além disso, procuramos, por meio das leituras dos textos 

da disciplina de psicologia da aprendizagem, verificar como se dava esse processo 

da Motivação e aprendizagem.  A Teoria da Autodeterminação, de Deci e Ryan 

(GUIMARÃES; BZUNECK, 2010), que fundamenta este trabalho, despertou um 

interesse maior, permitindo um novo olhar sobre a necessidade da Motivação dos 

alunos para aprender. 

Assim sendo, a Motivação no ensino fundamental é essencial para o 

aprendizado do aluno. O professor deve assumir a Motivação como um instrumento 
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norteador do seu trabalho, esse é um compromisso que deve ser assumido por 

todos os docentes. Ele não é desenvolvido de um dia para o outro, porém a 

obrigação com o desenvolvimento do aluno necessita ser o princípio do trabalho. Ao 

professor não se deve atribuir culpa, mas sim avaliar o tipo de formação profissional 

que possui, pois, muitas vezes, nela não é contempladas informações e vivências 

sobre os processos envolvidos na Motivação e no desenvolvimento do aluno em 

uma perspectiva social, cognitiva e afetiva. 

Sendo assim, uma vez que se assume tal compromisso com o aluno, exige-se 

também um rompimento com práticas pedagógicas que não despertem o interesse 

pelo conteúdo. Justifica-se, assim, a identificação de estratégias e a melhor forma de 

estruturar as atividades no contexto de sala de aula visando não só promover a 

Motivação dos alunos, mas também despertar no professor a consciência da mesma 

como propulsora do processo de aprendizagem. A partir disso, levantam-se as 

seguintes questões: como se apresenta a Motivação do aluno de oitava série do 

ensino fundamental II na disciplina de Matemática? De que maneira, então, o 

professor pode promover situações que estimulem a aprendizagem e o 

desenvolvimento do aluno?   

Diante dessas indagações e inquietações e considerando sua importância no 

processo de aprendizagem, uma vez que a qualidade e a intensidade do 

envolvimento durante as atividades exigidas pelo aprender, em muito, dependem da 

Motivação, este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo identificar, em 

uma amostra de alunos da 8ª série, qual a qualidade ou o estilo motivacional dos 

mesmos, verificando uma possível correlação desta com a percepção do aluno 

sobre sua participação na disciplina e também sua relação com idade e gênero, 

buscando identificar, conforme apontado pela literatura, se a Motivação do aluno 

com o avançar da idade se modifica e se há diferença entre meninas e meninos.  

Assim, inicialmente, serão discutidos aspectos relacionados à aprendizagem 

escolar e Motivação e, na sequência, a organização da sala de aula e Motivação. No 

capítulo seguinte, será apresentada a teoria que dá sustentação teórica a este 

trabalho, a Teoria da Autodeterminação, com seus constructos Motivação Intrínseca 

e Extrínseca, além de apresentar a teoria das necessidades psicológicas básicas. 

Por fim, serão apresentados os resultados, discussão e considerações finais. 
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2 MOTIVAÇÃO NO CONTEXTO DA ESCOLA 

 

A Motivação do aluno dentro do contexto escolar é um tema muito complexo, 

que vem sendo estudado progressivamente na história da psicologia através de 

várias teorias, mas que, para Ruiz (2002, p.10), “[...] apesar de ser um dos temas 

mais estudados pela Psicologia, desde seus primórdios, permanece, ainda, como 

um dos tópicos que são objeto recorrente de pesquisas e estudos teóricos, 

fornecendo muitas controvérsias”.  

Bzuneck (2001), importante estudioso do tema, destaca a importância de 

aprofundar os estudos sobre o mesmo e conceitua Motivação como: 

 
[...] um fator psicológico, ou conjunto de fatores que levam a uma 
pessoa a uma escolha, a fazer ou dar início a um determinado 
comportamento, sempre direcionando a um objetivo, e para chegar a 
esse fim no meio do percurso poderá por vários motivos mudar sua 
ação, assim a Motivação, ou o motivo, é aquilo que move uma 
pessoa ou que põe em ação ou a faz mudar o curso (p.9).  

 

A Motivação está presente em todos os âmbitos da vida humana e se 

apresenta de forma diferente em cada contexto, tendo uma especificidade no 

contexto escolar, já que no mesmo o aluno se depara com conteúdos e tarefas que 

nem sempre correspondem ao seu interesse. Ruiz (2002, p.9) destaca “[...] que a 

Motivação para aprender é fundamental em qualquer etapa da vida de um 

indivíduo”. Para estudá-la mais profundamente, é necessário definir em qual 

contexto ela será estudada. A área que abordaremos é o contexto escolar, mais 

precisamente a sala de aula, que é um local complexo para ser discutido, pois 

abarca uma série de atividades envolvendo professor e aluno. Para que o aluno 

possa executar as atividades acadêmicas, a Motivação deve estar presente, pois ela 

define a disposição, o grau de esforço, empenho e engajamento deste, já que está 

ligada diretamente às tarefas de natureza cognitiva, afetivas e sociais, ou seja, está 

ligada à atenção e concentração por parte do aluno, pois é ele mesmo quem realiza 

esse complexo processo de aprender. 
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2.1 APRENDIZAGEM ESCOLAR  

 

A aprendizagem está presente em nossa vida desde que nascemos e é um 

processo em constante mudança, pois estamos aprendendo todos os dias nas mais 

diferentes situações. A cada dia, temos necessidade de aprender novas 

informações, novos conhecimentos vão sendo adquiridos e acrescentados aos que 

já possuímos. Conforme destacado por Pfromm Netto (1987), desde o início, o ser 

humano é influenciado por circunstâncias externas e internas. Os processos 

externos dizem respeito aos fatores ambientais, ou seja, tudo que pode ser acionado 

a partir do ambiente; os internos, ainda de acordo com o autor são os “[...] que não 

se encontram no ambiente externo e sim no indivíduo que aprende. São estruturas, 

regras e estados mentais que o indivíduo traz consigo, capacidades aprendidas que 

existem no aprendiz”. 

E a partir dessas atividades, essencialmente humanas e que são exercidas no 

ambiente em que vivemos que o processo de aprendizagem ocorre.  Como a 

aprendizagem está presente em todo lugar, ela acontece também no ambiente 

escolar, porém de forma mais organizada e hierarquizada, a partir do ensino. 

 

A aprendizagem e o ensino são processos intimamente ligados entre 
si, como as duas faces de uma moeda. Correspondem às atividades 
fundamentais que ocorrem dentro das escolas, de modo sistemático, 
planejado, deliberado. A escola é um lugar onde as pessoas se 
reúnem para ensinar e aprender (PFROMM NETTO, 1987, p.1). 

 

A colocação explicitada acima nos remete à importância das relações no 

processo ensino-aprendizagem no contexto escolar como aspectos integrados e 

fundamentais, já que tanto professor quanto os alunos têm, cada um, seu papel: o 

primeiro de ensinar, de auxiliar e provocar no aluno a organização e processamento 

de novos conhecimentos; enquanto que o segundo deve, por sua vez, participar 

ativamente para garantir sua aprendizagem. 

A aprendizagem escolar é aquela direcionada para obter um conhecimento 

mais elaborado e sistematizado, em comparação àquele espontâneo do dia a dia 

(LIBÂNEO, 1994). Assim sendo, é na escola que adquirimos esse saber construído 

ao longo da história da humanidade e, para que esse processo de ensino e 

aprendizagem aconteça, a presença do professor é essencial, pois, como sujeito 

que detém o conhecimento, é o responsável por direcionar e encaminhar este 
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processo. Ao educador cabe a responsabilidade de proporcionar situações de 

aprendizagem, mediar as interações junto ao aluno, tendo em conta a importância 

dessas relações para que o processo de aprendizagem aconteça. 

 

[...] podemos dizer que a aprendizagem é uma relação cognitiva 
entre o sujeito e os objetos de conhecimento. Há uma atividade do 
sujeito em relação aos objetos de conhecimento para assimilá-los; ao 
mesmo tempo, as propriedades do objeto atuam no sujeito, 
modificando e enriquecendo suas estruturas mentais. Por esse 
processo, formam-se conhecimentos e modos de atuação pelos 
quais ampliamos a compreensão da realidade para transformá-la, 
tendo em vista necessidades e interesses humanos e sociais 

(LIBÂNEO, 1994, p.83). 

 

Nessa definição, a aprendizagem é algo pensado e intencional, que visa 

possibilitar a formação de uma estrutura cognitiva do aprendiz, a partir da interação 

entre o objeto de conhecimento e o aluno. Ao aprender, o aluno vai ampliando sua 

estrutura cognitiva, o que lhe confere melhores condições para novos aprendizados. 

A participação do professor neste processo o auxilia a fazer as ligações com o que 

ele já conhece ou já sabe, possibilitando novos e mais elaborados conhecimentos.  

De acordo com Woolfolk (2000, p. 184), em um sentido mais amplo, “[...] a 

aprendizagem ocorre quando a experiência causa uma mudança relativamente 

permanente no conhecimento e comportamento de um indivíduo”. Significa dizer 

que, a partir da interação de uma pessoa com seu ambiente, por meio das 

experiências que ela vai vivenciando, a aprendizagem ocorre.  De acordo com a 

autora, para os psicólogos cognitivistas, a aprendizagem é uma atividade mental 

interna e, como tal, promove mudança no conhecimento, nem sempre possível de 

ser observada diretamente.  

Na perspectiva cognitiva, os aprendizes são considerados ativos: fazem suas 

escolhas, refletem, tomam decisões, buscam soluções de problemas. Os psicólogos 

cognitivistas procuram estudar uma ampla variedade de situações de aprendizagem 

(WOOLFOLK, 2000). A partir dessa perspectiva, de que aprendizagem é um 

processo mental ativo, os estudiosos buscam aprofundar a compreensão de como 

as pessoas pensam, aprendem conceitos e, especialmente, o que as motiva para o 

processo de aprender.  
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2.2 APRENDIZAGEM E MOTIVAÇÃO  

 

Para Bzuneck (2001), a Motivação é considerada como determinante principal 

de uma boa qualidade da aprendizagem escolar e, sem a ela, não há aprendizagem. 

Nessa mesma direção, Muller (1992, p.250 apud Ruiz, 2002, p. 10) afirma que 

“[...] a Motivação leva à aprendizagem e que, sem a Motivação apropriada, a 

aprendizagem não ocorrerá ou será mínima.” Compreender o processo de 

aprendizagem, portanto, é fundamental para um trabalho de qualidade, tanto na 

perspectiva da psicologia quanto da pedagogia. 

Pesquisadores de várias áreas da educação compartilham da ideia de que 

sem Motivação o aprender tornar-se-á muito mais difícil. Desta forma, a Motivação 

no contexto escolar é uma condição necessária no processo de ensino e 

aprendizagem, envolvendo fatores cognitivos, emocionais, sociais e afetivos, 

importantes propulsores da Motivação, pois são essenciais para despertar interesse 

e vontade no aluno para agir.  

Sendo assim, a Motivação deve estar presente no ambiente escolar, mais 

precisamente em sala de aula, pois, segundo Bzuneck (2001), a Motivação é que 

move o sujeito a aprender e também o leva a ter concentração e atenção durante as 

atividades. 

Ao considerar o contexto escolar, especificamente a sala de aula identificou-

se a importância da Motivação para a aprendizagem, uma vez que, segundo 

Bzuneck (2001), ela se configura como um problema de ponta na educação pelo 

simples fato de que sua ausência representa a queda de investimento pessoal e, 

assim, da qualidade nas tarefas de aprendizagem por conta do baixo rendimento do 

aluno em sala de aula e da sua desmotivação em participar das atividades 

escolares. 

 

[...] alunos desmotivados estudam muito pouco ou nada e, 
consequentemente, aprendem muito pouco. Em última instância, ai 
se configura uma situação educacional que impede a formação de 
indivíduos mais competentes para exercerem a cidadania e 
realizarem-se como pessoas, além de se capacitarem a aprender 
pela vida afora (BZUNECK, 2001, p.13). 
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Por isso, o tema Motivação vem sendo abordado e discutido de forma cada 

vez mais ampla. Questões como: por que o aluno tem apresentado baixo rendimento 

na sala de aula? Têm norteado vários estudos sobre novas maneiras de envolver os 

alunos no processo de ensino e aprendizagem. Essa ausência de Motivação em 

sala leva os professores e pesquisadores, preocupados com um ensino de 

qualidade, a questionarem e investigarem as causas dessa desmotivação. Nesse 

sentido, quando se fala da Motivação para a aprendizagem, estamos levando em 

conta o ambiente da escola, da sala de aula, as metodologias utilizadas pelo 

professor, a organização do espaço, os tipos de atividades desenvolvidas, entre 

outros, por meio dos quais pretendemos compreender como a Motivação se dá e se 

desenvolve.  

A preocupação em identificar condições que motivem o aluno para as 

atividades desenvolvidas em sala de aula se deve ao fato delas estarem diretamente 

relacionadas ao processo cognitivo do mesmo, considerando que estes incluem 

“atenção, concentração, processamento, elaboração e integração da informação, 

raciocínio e resolução de problemas” tarefas para as quais a Motivação é 

fundamental (BZUNECK 2001, p.10), 

Compreender, portanto, os fatores que proporcionam Motivação na sala de 

aula são fundamentais. A Motivação para aprender direciona o processo 

aprendizagem. Mas, para que aconteça a aprendizagem, é necessário que o aluno 

tenha um mínimo de interesse, desta forma, para Pfromm Netto (1987),  

 
A pessoa pode começar a aprender com um nível relativamente 
baixo de Motivação; mas, à medida que progride, que experimenta 
êxito e Competência crescente, ou que é de algum modo beneficiada 
pelo fato de estar aprendendo, seu nível de Motivação pode elevar-
se de modo significativo (PFROMM NETTO, 1987, p.113). 
 

 

Deste modo, não necessariamente o aluno precisa ter uma Motivação 

elevada, ou seja, ela pode começar com um nível relativamente baixo e, conforme o 

processo de aprendizagem ocorra, a Motivação pode gradativamente se elevar. 

Mas, para que o aprender aconteça, o envolvimento do aluno durante as atividades 

é fundamental. O estudante, de início, tem que estar disposto e ter vontade de 

adquirir novos conhecimentos. De acordo com Ausubel (1968, apud Anita Woolfolk), 

a predisposição positiva do aluno para aprender é uma condição essencial para que 

uma aprendizagem significativa ocorra. Tendo como ponto de partida o interesse do 
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aluno, o seu envolvimento, a disposição, o empenho, provavelmente, apresentará 

melhor qualidade.  

 

[...] o investimento pessoal deve ser da mais alta qualidade possível. 
Não basta, portanto, que o aluno aplique algum esforço, porém 
exige-se que enfrente tarefas desafiadoras que, por sua natureza, 
cobram maior empenho e perseverança. Mais ainda, a qualidade do 
investimento pessoal implica no emprego de estratégias de 
aprendizagem, cognitivas, metacognitivas e gerenciamentos de 
recursos; o que significa que novos conhecimentos serão construídos 
mediante o que se denomina processamento de profundidade 
(BZUNECK, 2001, p.12). 
 

 
Sendo assim, a qualidade do envolvimento ativo do aprendiz no processo de 

aprendizagem faz com que aconteça uma melhora na atividade cognitiva e 

motivacional, ou seja, o aluno, diante de uma situação nova, procura utilizar 

estratégias de estudos mais eficientes, já que esse procedimento o auxilia no seu 

desempenho escolar, possibilitando trocas de experiências, reflexão e regulação, 

consequentemente, auxiliando-o a alcançar resultados mais eficazes. 

Deste modo, o aprendiz é capaz de ter uma noção de como está sendo sua 

aprendizagem, pois ele também dispõe do seu tempo e esforço em busca de ajuda 

fora do ambiente escolar, levando aos melhores resultados possíveis. Mas nem 

sempre, segundo Bzuneck (2001, p.12), esses fatores qualitativos “[...] são 

facilmente identificáveis e necessariamente surgem de imediato, podendo levar um 

tempo para se revelarem”. 

Daí a importância do professor, no sentido de estar atento à Motivação do 

aluno e ao seu envolvimento nas atividades, pois, se estiver motivado, ele atingirá 

bons resultados pelo seu empenho nas propostas escolares e, se estiver 

desmotivado, não terá o mesmo desempenho. 

 
[...] a Motivação ideal no contexto das tarefas escolares não pode ser 
fraca, mas também não deve ser absolutamente a mais alta. Ambos 
os extremos são prejudiciais. Brophy (1983) esclarece que a 
Motivação da melhor qualidade não significa que deva ser a mais 
intensa, devendo também apresentar menos componentes 
psicofisiológicos do que supõem as concepções tradicionais de 
despertar e de impulso. Em termos ideais, ela deve ser branda e 
vigilante, caracterizada mais pela qualidade do que pela intensidade 
(BZUNECK, 2001, p.18). 

 



 17 

Deste modo, não quer dizer que o aluno, quando apresenta uma intensa 

Motivação, terá um desempenho melhor, pois muita agitação, ou mesmo 

empolgação, pode ser prejudicial e contra produtivo durante a aprendizagem, 

dificultando a atenção e a concentração, tão importantes e necessárias no processo 

educacional. (BROPHY apud BZUNECK, 2001). 

A escola, como está constituída, tem se apresentado como um espaço não 

muito atrativo para o aluno, pois possui um currículo obrigatório, imposto de forma 

arbitrária, com conteúdos que exigem concentração e raciocínio, portanto, atividades 

de natureza cognitiva, as quais demandam o envolvimento do próprio aluno, sem 

que o outro faça por ele. Sendo assim, o envolvimento do aluno, seu interesse, 

disposição e Motivação para estudar e para aprender são essenciais. (PFROM 

NETTO, 1987).  

A escola, então, deve ser um lugar em que o aluno possa se sentir à vontade, 

que desperte nele o desejo de participar, oferecendo um ambiente que favoreça o 

processo de ensino e aprendizagem. Pfrom Netto (1987), quando pensa sobre a 

escola, destaca esse espaço como lugar onde as pessoas se reúnem para ensinar e 

aprender. Compreender, portanto, os caminhos que potencializam esse processo 

compreender é fundamental. 

Nessa direção, a Motivação no ambiente escolar tem sido investigada tanto 

em relação ao aluno quanto em relação à atuação do professor em sala de aula. A 

escola deve ser um ambiente acolhedor, fomentando o interesse do aluno. Por isso, 

de acordo com Guimarães (2001), é essencial que os educadores conheçam o que 

acontece dentro da escola e da própria sala de aula, daí a importância de identificar 

“[...] aspectos da sala de aula e da própria escola que potencialmente conduzem os 

alunos àquelas formas desejáveis de Motivação” (p. 79), ou seja, identificar a 

multiplicidade de fatores que contribuem para despertar no aluno a Motivação para 

aprender. Considerando a importância do ambiente educacional, abordaremos a 

seguir, de forma sucinta, uma proposta elaborada por Guimarães (2001) para a 

organização de uma sala de aula que possa despertar e favorecer a Motivação 

autodeterminada do aluno. 
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2.3 ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA E MOTIVAÇÃO 

 

O aluno passa a maior parte do seu tempo na escola. É lá que são 

desenvolvidas atividades que promovem aprendizagem, e será nesse local que ele 

irá adquirir conhecimentos considerados importantes para a sua formação. Nesse 

ambiente, existem diversos fatores que podem influenciar na Motivação do aluno, 

como a frequência obrigatória, a necessidade de cumprir atividades de 

aprendizagem estabelecidas por um currículo obrigatório, como provas, trabalhos, 

entre outros (BZUNECK, 2001).  

Por isso é importante organizar um ambiente físico que esteja preparado para 

propiciar ao aluno uma aprendizagem significativa.  

 

Os três componentes fundamentais do ambiente geral da escola e da 
sala de aula que, ou contribuem para o êxito dos eventos específicos 
de instrução, ou conduzem ao malogro, segundo numerosos autores, 
são (1) um currículo geral organizado tão apropriadamente quanto 
possível; (2) condições físicas e ambientais adequadas da escola e 
da sala de aula (edifício, instalações, equipamentos, materiais, 
recursos didáticos, áreas para atividades diferenciadas, bibliotecas, 
instrumentos audiovisual e científica etc.) e (3) um clima de sala de 
aula favorável à concretização dos alvos previstos no programa. 
(DUBOIS; ALVERSON ; STALEY,1979 apud PFROMM NETTO, 
1987, p.147). 
 

A organização do espaço da sala de aula, seja ele físico ou ambiente de 

interação social,é fundamental, pois é nesse local que acontece a aprendizagem. 

Por isso, ele deve ser bem organizado, no sentido de acomodar bem seus alunos, 

possibilitando acesso a diversos materiais para o seu aprender, já que é neste 

ambiente escolar que o aluno passa a maior parte do seu tempo, necessitando, 

então, ser um ambiente acolhedor e favorável à aprendizagem. 

Portanto, além de todos esses aspectos do ambiente escolar que estão 

relacionados com a Motivação do aluno, há, também, a figura do professor, pois é 

ele quem estará na direção das atividades desenvolvidas na sala de aula, 

estabelecendo esse ambiente acolhedor e favorável à interação. Daí a importância 

da relação professor aluno, já que, por meio dela, ambos podem estabelecer 

Vínculos seguros. 

Lisboa e Koller (2004) afirmam que a função dos professores é estabelecer 

Vínculos saudáveis com seus alunos, como trocas de afeto, que possibilitam uma 
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comunicação entre ambos. É importante salientar que tendo essa boa relação entre 

professores e alunos a aprendizagem torna-se mais prazerosa, tendo um maior 

envolvimento do aluno, consequentemente, um melhor desenvolvimento. Nessa 

perspectiva, o bem estar do educando em sala é fundamental, pois, a partir do 

momento em que há diálogo entre ele e o professor, e que ele é ouvido e pode se 

expressar, o seu desempenho será melhor. Portanto, a sala de aula é o espaço 

onde professores e alunos se encontram e interagem em torno do conhecimento a 

ser construído, considerando a importância de um ambiente de relações cordiais e 

afetivas que auxiliarão no processo motivacional.  

De acordo com Ryan e Stiller (1991 apud Guimarães, 2001), a sala de aula é 

um espaço de socialização e interação e não apenas um ambiente para o 

desenvolvimento cognitivo, mas também para propiciar ligações afetivas entre 

professores e alunos. Portanto, as ações do professor em relação à Motivação do 

aluno estão ligadas à interação entre ambos, ou seja, à criação de Vínculos, de 

ligações afetivas que despertem os alunos para aprender. Nesse mesmo sentido, os 

autores especificam a sala de aula como sendo um ambiente social onde as ações 

do professor são vistas como elementos que definem “[...] o comportamento, o 

envolvimento, as estratégias de pensamento e o grau de esforço esperados dos 

alunos” (p.79) 

Assim, um ambiente de sala de aula que promova a aprendizagem e desperte 

um maior envolvimento do aluno através das ações dos professores pode influenciar 

na sua Motivação, de modo que ele participe da aula de forma mais autônoma ou 

autodeterminada.  

Todo o sistema educacional, englobando professores, direção, equipe 

pedagógicas e auxiliares, influenciam no comportamento do aluno e, em especial, na 

Motivação do mesmo.  

Isto é, exige-se que todos na escola - professores, a direção e a 
equipe de apoio pedagógico - atuem de forma uníssona na mesma 
direção. Num ambiente de cooperação e de outras interações 
positivas, o esforço e as iniciativas de cada professor, 
individualmente, terão mais eficácia em função do clima de apoio que 
cada um representa para seus pares (BZUNECK, 2001, p.31). 
 

Quando se fala na Motivação para a aprendizagem não se pode deixar de 

pensar nos meios que o professor utiliza para motivar seus alunos. Assim, as 

atividades propostas pelo professor no processo de ensino aprendizagem podem 
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resultar em uma Motivação maior ou menor para aprender. Nesta direção, 

Guimarães (2001, p.79) aponta que as atividades “[...] devem ser trabalhadas para 

levar os alunos a despenderem tempo e energia em tarefas que objetivem uma 

aprendizagem significativa”. 

Para que ocorra um ensino de qualidade, que leve em conta a necessidade 

do aluno estar motivado, faz-se necessário o uso de estratégias, ou seja, os 

recursos didáticos que o professor irá utilizar em sala de aula requerem um 

planejamento por parte dele, sejam aulas expositivas ou não, e também o uso de 

materiais tecnológicos, entre outros, pois, na medida em que utilizam determinados 

recursos metodológicos e criatividade nas atividades, o aluno acaba por se 

interessar pela aula.  

 
Diversificar o planejamento das atividades de aprendizagem também 
é um aspecto crucial para a Motivação dos alunos. A novidade, a 
mudança do tipo de resposta exigida, a reorganização da sala de 
aula, seja no aspecto físico ou na disposição dos alunos, 
potencializam o surgimento de um novo ânimo para o trabalho 

(GUIMARÃES, 2001, p.83). 

 

Para a concretização da aprendizagem faz-se necessário um planejamento 

das atividades e de tudo que vai ser passado em sala de aula, visando despertar o 

interesse dos alunos para algo novo, por meio de estratégias que sejam 

motivadoras. Por isso é essencial um ambiente desafiador, no qual o professor 

criativo faça uso de estratégias que propiciarão ao educando a elaboração de novos 

conhecimentos, aprofundando-os, já que a função principal do educador é despertar 

o aluno para a aprendizagem.   

Um bom planejamento por parte do professor implica, então, em situações 

favoráveis ou não para a aprendizagem do aluno, pois ela é uma construção que vai 

sendo desenvolvida pelo educando durante as atividades em sala de aula, uma vez 

que todo o seu interesse parte da necessidade de saber e de aprender cada vez 

mais.  

Assim, o professor tem em suas mãos a função de realmente estar 

empenhado no processo de ensino e aprendizagem, de ensinar seus alunos, de 

estar cada vez mais próximo, se interessando por eles e, assim, ajudando-os 

perante as dificuldades no processo de aprendizagem. 

Consequentemente, ao desenvolver todos esses esforços, o educador auxilia 

o aluno a adquirir conhecimentos e habilidades. No entanto, os resultados sobre a 
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Motivação nem sempre são visíveis, mas o professor tem uma noção para verificar 

se o aluno está motivado ou não, como, por exemplo, através do envolvimento nas 

atividades, nos resultados apresentados e nos objetivos estabelecidos pelos 

mesmos, entre outros (ADEMAR; TAYLOR, 1983 apud BZUNECK, 2001). 

Cabe, portanto ao professor conhecer seus alunos, estar atento aos seus 

conhecimentos prévios, ou seja, levar em consideração aquilo que ele já sabe e, 

assim, verificar em qual nível de capacidade ele se encontra, pois tais 

conhecimentos são relevantes em sala de aula. Mas, para que isso aconteça, é 

preciso que haja uma interação entre ambos. 
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3 TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO 
 

Por ser um dos temas mais estudados pela psicologia, a Motivação é um 

tópico que constantemente é objeto de pesquisas e estudos teóricos. Por conta 

disso, pode-se afirmar que não há uma única definição, ou seja, são vários os 

conceitos referentes à Motivação (RUIZ, 2002), uma vez que partem de diferentes 

enfoques teóricos.  

De acordo com Ruiz (2002), entre as teorias que inicialmente buscaram 

explicar esse fenômeno estão as correntes behaviorista; a humanista e, entre as 

mais recentes, a teoria da autodeterminação, de Deci e Ryan (2000), que é foco 

principal do nosso estudo; a teoria de metas, entre outras. 

Artigos e publicações que apresentam os resultados de estudos científicos 

vêm abordando esse tema há algumas décadas, com um número maior de artigos 

relacionados ao tema Motivação, a partir dos anos 80. Com isso, percebe-se que, de 

uma década para outra, as teorias e concepções sobre Motivação foram mudando 

sua trajetória e novas concepções e constructos foram sendo discutidos. Dentre as 

mais recentes teorias sobre Motivação, destaca-se a Teoria da Autodeterminação, 

que tem como principais autores Deci e Ryan (2000). Para essa teoria:  

 

Os seres humanos são dotados de natureza ativa,                     
propensos ao desenvolvimento saudável e à autoregulação. Esta é a 
afirmativa central da teoria da autodeterminação, que interpreta o 
envolvimento pessoal em atividades de aprendizagem como um 
esforço para satisfazer três necessidades psicológicas básicas e 
universais: Competência, Autonomia e Vínculo (BZUNECK; 
GUIMARÃES, 2010, p.44).   

 

A Teoria da Autodeterminação, de Deci e Ryan (2000 apud Ferreira 2010), 

tem como foco central o estudo da Motivação, vista como fator essencial em todas 

as etapas da vida humana. Portanto, os estudos e pesquisas vêm estudando o 

impacto destes estudos em várias áreas, em especial na educacional, mais 

precisamente, no contexto escolar, no qual o foco principal é a Motivação do aluno, 

sua interação com o professor. Os estudos buscam compreender como e por que 

parcela significativa dos alunos, de uma maneira ou outra, apresentam desempenho 

ruim na escola, ou ainda, os motivos pelos quais se encontram desmotivados.  

Deste modo, segundo Guimarães e Boruchovitch (2004, p.144), “[...] aplicada 

no contexto educacional, a Teoria da Autodeterminação focaliza a promoção do 
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interesse dos estudantes pela aprendizagem, a valorização da educação e a 

confiança nas próprias capacidades e atributos”. Isso favorece a compreensão de 

que o interesse e o envolvimento dos alunos com os conteúdos escolares os levam 

a se sentirem mais confiantes e capazes de realizarem algo por vontade própria, 

com isso a aprendizagem se torna algo prazeroso para o aluno.  

De acordo com Ferreira (2010), a teoria da Autodeterminação é composta por 

quatro subteorias: a Teoria da Avaliação Cognitiva, a Teoria da Integração 

Organísmica, a Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas e a Teoria das 

Orientações de Causalidade. Neste trabalho apresentaremos apenas duas, a Teoria 

da Integração Organísmica e a das Três Necessidades Psicológicas Básicas.  

 

3.1 TEORIA DA INTEGRAÇÃO ORGANÍSMICA 

 

A subteoria da Integração Organísmica, que compõe a Teoria da 

Autodeterminação, investigou e propôs um continuum da autodeterminação, que vai 

desde a desmotivação, passando pelas formas de regulação da Motivação 

Extrínseca até a Motivação Intrínseca, e como elas podem interferir no 

comportamento do aluno em sala de aula. Embora os autores Deci e Ryan (2000, 

apud Guimarães e Boruchovitch, 2004) apontem que a Motivação Intrínseca é a 

mais adequada para um processo de aprendizagem significativo, muitas vezes, o 

que se vê em sala de aula durante as atividades é a Motivação Extrínseca, ou seja, 

os alunos não realizam os conteúdos tendo aquela vontade e prazer, mas sim 

buscando atingir um resultado em troca de alguma coisa. Entretanto, a partir de 

investigações empíricas, os autores perceberam que a Motivação Extrínseca pode 

se caracterizar de várias maneiras, ou seja, que há uma diferença no processo da 

mesma.  

O primeiro fator do continuum, a desmotivação, é caracterizado pela falta de 

intenção e Motivação do aluno, ou seja, falta de interesse por parte dele em realizar 

tarefas, na medida em que elas não têm significado para si mesmo (BZUNECK; 

GUIMARÃES, 2010).  

Na sequência do continuum da autodeterminação, encontramos a Motivação 

Extrínseca e os diferentes tipos de regulação estabelecidos por Deci e Ryan (2000, 

apud Ferreira 2010), os quais investigam como que a Motivação Extrínseca, com 

suas quatro formas de regulação, estabelece e definem o “tom” da Motivação do 



 24 

aluno. Essas variam conforme o grau de autodeterminação e de internalização dos 

valores colocados pelo ambiente. Com isso, os autores procuram superar a 

dicotomia entre Motivação Intrínseca e Extrínseca, consideradas pela literatura 

clássica como um constructo unitário (BZUNECK; GUIMARÃES, 2010). 

A Motivação Extrínseca começa com a regulação externa, a qual é 

influenciada por fatores exteriores, ou seja, o aluno faz as tarefas visando algo em 

troca. Ele se envolve nas atividades visando alguma recompensa, como por 

exemplo, para evitar punições, ou ainda, apenas pensando na nota, pois essa nota 

para passar é o mais importante, não dando importância para o seu aprendizado.  

Na Motivação Extrínseca por regulação introjetada, “[...] as pressões são 

internas, como no caso de se agir para evitar sentimento de culpa ou ansiedade ou 

para atender a instâncias ligadas à autoestima” (BZUNECK; GUIMARÃES, 2010, p. 

45). Dessa maneira, o aluno, para não se sentir culpado, acaba realizando uma 

atividade, muitas vezes, apenas para agradar o outro. De acordo com os autores 

acima citados, essas duas formas de regulações apresentam um aprender diferente, 

não se caracterizam por ser autodeterminadas ou autônomas, mas sim por serem 

formas de regulação controladas, a primeira externamente e a segunda por controles 

internos. 

Na Motivação Extrínseca por regulação identificada, “[...] a pessoa faz uma 

avaliação, um julgamento da atividade e decidirá por realizá-la ou não, a escolha é 

sua e o engajamento acontecerá regulado por uma identificação com a mesma” 

(FERREIRA, 2010, p. 59). A regulação identificada consiste no reconhecimento da 

importância de determinado conteúdo, ou seja, o educando consegue perceber que 

aquela atividade é importante como algo pessoal. Em outras palavras, ao identificar-

se com alguns conteúdos e perceber que o aprender é fundamental para sua vida, 

apresentando um maior envolvimento no processo de aprendizagem, o estudante se 

tornará mais autônomo e com uma regulação mais autodeterminada. 

Ainda na Motivação Extrínseca há uma regulação um pouco mais autônoma e 

mais autodeterminada que a anterior, denominada pelos autores de regulação 

integrada, “[...] que se caracteriza pelo comportamento assumido por escolha 

pessoal, com completa Autonomia e sem coação, visto como algo pessoalmente 

importante, porque assimilamos ao próprio self” (BZUNECK; GUIMARÃES, 2010, 

p.46). O aluno, assim, assume para si a aprendizagem como fator fundamental para 

sua vida, o que o leva a ter um comprometimento maior com o processo de 
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aprendizagem. Esta última não tem sido muito utilizada no continuum pela sua 

semelhança com Motivação Intrínseca, gerando certa confusão.  

No final do continuum, que foi iniciado pela desmotivação, passando pela 

Motivação Extrínseca, se encontra a Motivação Intrínseca que “... 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” (BZUNECK, 

2001, p.37). Deci e Ryan, citado por Guimarães e Boruchovitch (2004) desde 1975, 

têm investigado sobre o tema, quando seus estudos resultaram na publicação do 

livro Intrinsic Motivation, propondo que as pessoas precisam se sentir competentes e 

autodeterminadas para estarem intrinsecamente motivadas.   

Um estudante motivado de forma Intrínseca faz as atividades porque elas lhe 

interessam, porque se sente atraído pelas mesmas, porque as vê com outro olhar. A 

Motivação Intrínseca é bastante evidente quando um indivíduo busca sempre 

novidades e novos desafios, quando a pessoa realiza determinada tarefa 

simplesmente por gostar, atribuindo uma importância em aprender aquela atividade. 

Promover a Motivação Intrínseca ou as formas autodeterminadas da Motivação 

Extrínseca significa promover a Autonomia do aluno em relação ao seu aprendizado. 

Guimarães (2001) enfatiza que a Motivação Intrínseca é uma disposição inata e 

natural dos seres humanos para se envolverem em uma atividade e assim 

exercitarem suas capacidades. A organização deste continuum pode ser visualizada 

na figura 1.  

Na busca por compreender o porquê de querer fazer algo por vontade própria, 

de realizar tarefas, vários estudos realizados por Deci e Ryan (2000, apud 

Guimarães, 2001) e seguidores apontam que os comportamentos intrinsecamente 

motivados não dependem de recompensas.  Guimarães (2001) ressalta que, ao 

observar uma pessoa realizar determinada tarefa por vontade própria, se percebe 

um envolvimento direto com a atividade em si, não dando importância a controles 

externos. A pessoa tem uma disposição espontânea, ela age de forma intencional, 

procurando obter mudanças relacionadas a si próprias. 

 

 

 

 



 26 

Figura 1: O continuum da Autodeterminação mostrando os tipos de Motivação com 
seus estilos regulatórios, Lócus de Causalidade e processos correspondentes.  
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Algo Externo Algo Interno

Processos
Regulatórios
Relevantes

Congruência,
Consciência
Síntese com o
Self

Interesse
prazer inerente
satisfação

Regulação integrada

Motivação Intrínseca

Interna

Autodeterminado

Regulação 
Introjetada

Regulação 
Identificada

Regulação 
Integrada

Interna

 
Fonte: Ryan e Deci (2000 apud, FERREIRA, 2010).  

 

Considerando a Motivação como importante para o processo de 

aprendizagem, verificamos que o ambiente escolar, de modo geral, não tem dado 

conta de promover a Motivação Intrínseca, tampouco as formas autodeterminadas 

da Motivação Extrínseca, o que acaba por desestimular o aprendizado. É muito 

comum observarmos no contexto escolar uma predominância da Motivação 

controlada por fatores externos e pouca Motivação Intrínseca ou autônoma.  

Guimarães (2001), quando se refere às atividades escolares, reconhece que 

nem sempre elas são geradoras de tais sentimentos como interesse, curiosidade, 

prazer, atenção, por serem impostas e obrigatórias, tendo o aluno que cumprir um 

currículo. Nessa direção, uma questão importante a ser destacada é que o professor 

pode desenvolver atividades que levem o aluno a despertar em si uma Motivação 

Intrínseca e, em especial, a Motivação Extrínseca mais autodeterminada.  

Desta forma, a Motivação Intrínseca e as formas autodeterminadas da 

Motivação Extrínseca são importantes no contexto da sala de aula, pois um aluno 

com esse padrão de Motivação se sente entusiasmado com as atividades, 

proporcionando um envolvimento maior, passando a ter como foco não apenas o 

resultado, não se preocupando em obter algo em troca, mas sim em promover sua 

própria aprendizagem já que a percebe como importante para si.  
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Diante disso, pode-se dizer que, para que ocorra um aprendizado 

significativo, uma das condições importantes é a presença da Motivação Intrínseca 

e/ou autodeterminada. 

 

3.2 TEORIA DAS NECESSIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS 

 

Deci e Ryan (2000, apud Bzuneck, 2001) defendem que, para que uma 

pessoa demonstre em suas ações um comportamento motivado intrinsecamente, ela 

precisa satisfazer Três Necessidades Psicológicas Básicas. Para compreender 

melhor este constructo, os autores desenvolveram a subteoria das Necessidades 

Psicológicas Básicas, apontada por Ferreira (2010) como fundamental para 

identificar os elementos que amparam o comportamento intrinsecamente motivado.  

De acordo com Ferreira (2010), as Três Necessidades Psicológicas Básicas, 

são: Autonomia, Competência e pertencimento, e são vistas, pela Teoria da 

Autodeterminação, como fundamentais.   

Guimarães e Boruchovitch (2004) enfatizam que as Três Necessidades 

Psicológicas Básicas são consideradas essenciais para um bom relacionamento do 

indivíduo com o seu meio, sendo os “nutrientes” saudáveis para a saúde psicológica 

do ser humano. Em situações de aprendizagem, as três necessidades devem estar 

interligadas uma a outra para que a Motivação Intrínseca e a forma autodeterminada 

da Motivação Extrínseca possam apresentar-se de forma plena. Nesse contexto, o 

professor pode ser considerado peça fundamental para o processo de ensino e 

aprendizagem, já que cabe a ele transformar a sala de aula em um ambiente 

dinâmico, atrativo e autônomo para seu aluno. 

Na Autonomia ou autodeterminação, as pessoas se sentem capazes de 

realizar determinados comportamentos por vontade própria, tendo a possibilidade de 

escolher e ser responsáveis por suas próprias ações. 

Guimarães (2001) afirma que as pessoas não são induzidas por forças 

externas, mas agem pelo prazer de forma voluntária. O indivíduo sempre está 

procurando por mudanças, ou seja, o que o indivíduo adquire como conhecimento é 

utilizado para guiá-lo por meio de suas ações, sempre com o intuito de promover 

transformações. 

O ser humano percebe-se como atuante transformador a partir de suas 

ações, sendo ele a “origem” dessas mudanças. Isso significa que o comportamento 
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intencional teve procedência e regulação pessoal, enquanto que o lócus externo de 

causalidade se refere à percepção de ser uma “marionete” frente às cobranças 

externas (BZUNECK; GUIMARÃES, 2010). A pessoa só realizará a atividade porque 

alguém requereu para ela, em troca de receber um prêmio. 

No que diz respeito ao lócus da causalidade interna, o indivíduo acaba tendo 

um bom desempenho atribuído a fatores internos, capacidade e esforço pessoal, 

onde suscita uma maior autoestima. Ferreira (2010) enfatiza que os comportamentos 

são dirigidos por valores pessoais.   

A necessidade para a Competência visa um desejo natural de o indivíduo agir 

sobre o meio em que ele vive, valendo-se, para isso, da interação, por meio da qual 

busca novos desafios e novidades para sua vida. Ferreira (2010), ao abordar sobre 

a necessidade da Competência, enfatiza que ela é fundamental para o 

desenvolvimento humano, uma vez que, o indivíduo se caracteriza por ser dinâmico 

e ativo e se envolve nas tarefas de forma integrada.   

Guimarães e Boruchovitch (2004) afirmam que a satisfação da necessidade 

psicológica para Competência, embora considerada como essencial para a 

Motivação Intrínseca, não é a única eficaz, pois precisa estar associada à 

Autonomia, pois a partir dos estudos de White (1975), a necessidade de 

Competência é identificada como a capacidade do ser humano de interagir com o 

seu meio. Portanto, a satisfação da necessidade de Competência, que leva à 

Motivação é fundamental, uma vez que fomenta o relacionamento com o meio, 

sendo a Competência uma forma de orientar o indivíduo para a ação.  

Nessa perspectiva, a necessidade do ser humano de ser eficaz na interação 

com o meio é um desejo natural das pessoas, que as leva a buscarem por novos 

desafios. Guimarães e Boruchovitch (2004) também destaca que um relacionamento 

eficaz com o meio está diretamente ligado à Motivação Intrínseca, ou seja, isso 

acorre quando o ser humano se interessa pela atividade, persistindo nela e 

buscando novos desafios, ajudando, assim, a ampliar suas capacidades. Isto pode 

ser visto, por exemplo, no olhar das crianças, quando estão diante de situações que 

despertam curiosidades e que exigem esforços.  

Guimarães (2001) e Ferreira (2010) ressaltam que a experiência da criança 

em estar diante da uma tarefa desafiadora, resulta em uma maior satisfação e 

emoções consideradas positivas, ou seja, nos estudos de White é denominado de 

“sentimento de eficácia”. Desse modo, a busca pela Competência, pelo fazer bem, é 
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algo natural do ser humano no processo de interação com o meio, buscando adquirir 

suas próprias capacidades pelo empenho. E, no ambiente escolar, a necessidade de 

Competência destaca-se pelo interesse nas atividades, despertando no aluno a 

curiosidade e a atenção, além da Autonomia já apontada por Guimarães e 

Boruchovitch (2004) como necessidade que complementa Competência. , Portanto, 

estas duas Necessidades Psicológicas Básicas, Competência e a Autonomia são 

consideradas fundamentais para a promoção da Motivação Intrínseca ou autônoma.  

A Terceira Necessidade Básica é a de Pertencer ou estabelecer Vínculos, que 

pode ser vista como o envolvimento emocional com os outros. O Pertencimento 

pode ser percebido em sala de aula por meio de soluções simples, como o ato de 

dar atenção, estar disponível ao aluno e ser respeitoso com ele, para assim as 

relações interpessoais acontecerem. 

Para Guimarães (2001, p. 42) é “[...] uma necessidade de estabelecer um 

Vínculo emocional ou de estarem emocionalmente ligadas e envolvidas com 

pessoas significativas”, ou seja, as pessoas, para terem um contato interpessoal, 

precisam se sentir seguras em seu meio, se sentirem como parte do ambiente. 

Deste modo, a pessoa precisa sentir como parte do contexto, de pertencimento ao 

meio.  

Ferreira (2010) ressalta a importância dos professores criarem ambientes de 

trabalho que favoreçam relações de pertencimento, de Vínculo, identificado em sua 

pesquisa como uma das condições para promoção da Motivação do aluno. Assim, 

as interações entre professor e aluno devem ser as mais positivas para um bom 

relacionamento interpessoal. Guimarães e Boruchovitch (2004) também destacam a 

importância da relação professor aluno no sentido de promover uma relação segura, 

no qual o professor esteja atento às necessidades e perspectivas do aluno. 

Tendo um ambiente de sala de aula autoritário, alguns sentimentos como a 

insegurança e o medo podem ocorrer, pois o aluno não se sente seguro naquele 

ambiente. O apoio do professor é essencial, uma vez que proporcionará um melhor 

envolvimento. Quando a sala de aula se torna um lugar onde as relações entre 

professores e alunos são cordiais, de aceitação, os alunos se sentem satisfeitos, se 

envolvem ativamente nas atividades, possibilitando a Motivação Intrínseca ou 

autônoma. 
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4 OBJETIVOS 

 

A escola pública, neste início do século XXI, tem vivenciado inúmeras 

dificuldades no que diz respeito à Motivação do aluno para aprender. Esta situação 

orientou este trabalho, que visa compreender a Motivação no contexto da sala de 

aula na disciplina de matemática, mais especificamente, identificar a Qualidade 

Motivacional do aluno a partir do continuum da autodeterminação e a percepção 

discente quanto à sua participação na aula de matemática. Elencamos então, como 

objetivos: 

 
1. Identificar a Qualidade ou o Perfil Motivacional de um grupo de alunos 

de oitava série do ensino fundamental segunda fase; 

2. Verificar se há correlação entre a Qualidade Motivacional identificada e 

a autopercepção do aluno sobre sua participação na aula de Matemática, verificando 

se o aluno que relata participação e entusiasmo apresenta uma Qualidade 

Motivacional mais autônoma ou autodeterminada.  

3. Realizar uma análise inferencial mediante análise de variância entre 

idade dos participantes e a Qualidade Motivacional. 

4. Realizar uma análise inferencial mediante análise de variância entre 

gênero dos participantes e a Qualidade Motivacional. 
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5 METODOLOGIA 

 
A questão principal deste trabalho é verificar a Qualidade Motivacional de 

estudantes da 8ª série do ensino fundamental na disciplina de matemática. A 

maneira como os objetivos foram investigados será descrito em partes, iniciando 

pelos participantes, seguido pelos procedimentos, instrumentos e análise dos dados.  

 

5.1 PARTICIPANTES 
 

Participaram desta pesquisa 151 alunos do ensino fundamental segunda fase, 

da oitava série, do período vespertino de um Colégio da rede estadual de ensino de 

Londrina. A escola foi escolhida por conveniência. Destes estudantes, 75 eram do 

sexo feminino e 74 do sexo masculino com as seguintes idades: entre 13 e 14 anos 

havia um total de 103 alunos; entre 15 e 16 anos, 40 alunos; contando ainda com 5 

alunos com 17 anos e 1 aluno com 18 anos que foram incluídos para fins de análise 

junto aos de 15 e 16 anos. Dos 151 questionários aplicados, dois não foram 

respondidos de forma completa, sendo válidos apenas 149. Para essa pesquisa foi 

escolhida a disciplina de Matemática. A opção por essa disciplina deu-se pelo fato 

de ela ser considerada uma disciplina que exige um elevado grau de empenho por 

parte dos alunos, em decorrência da sua complexidade, grau de abstração e 

raciocínio lógico.  

 
5.2 INSTRUMENTOS 

 

Foram utilizados nesta pesquisa dois instrumentos. O primeiro uma escala de 

Percepção de Competência, Autonomia e Pertencimento, com escalas dos 

indicadores da Qualidade Motivacional do aluno e da autopercepção do aluno com 

relação à sua participação na aula, validado por Ferreira (2010). Esse questionário 

contém 25 questões (ANEXO A) é um instrumento elaborado em escala do tipo 

Likert de cinco pontos, em que 1 é totalmente falso e 5 totalmente verdadeiro. Esta 

escala está fundamentada sobre a teoria de Deci e Ryan (2000) que postula a 

existência de um continuum de autodeterminação que vai da desmotivação, 

passando pela Motivação Extrínseca com quatro tipos de regulação até a Motivação 

Intrínseca.  
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A segunda parte da escala (ANEXO B) traduzida e validada por Ferreira 

(2010) refere-se à autopercepção do aluno com relação à sua participação na aula 

de Matemática. Esta escala também é composta por questões do tipo Likert. São 

exemplos das questões: durante as aulas de matemática eu: “participo das 

discussões” e “me sinto frustrado”.  

 

5.3 PROCEDIMENTOS 

 

Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos, o presente estudo 

empregou os seguintes procedimentos: contato com a direção do Colégio que 

inicialmente foi realizado por telefone. A orientação da secretaria do colégio foi para 

procurar a equipe pedagógica. A partir deste contato, foi agendado o dia seguinte 

para o encontro.  

Na data agendada a pesquisadora foi até o colégio e explicou para a 

coordenadora pedagógica os objetivos da pesquisa. Neste mesmo dia, a 

coordenadora entrou em contato com os professores que, prontamente, 

disponibilizaram suas aulas, possibilitando, então, que fosse iniciada a aplicação do 

instrumento. Toda a etapa da pesquisa teve a autorização do Colégio, da pedagoga 

que acompanhou até as salas de aula, conversando com os professores das 

respectivas turmas, além de dar ao aluno o direito de participar ou não. 

A aplicação do questionário ocorreu em todas as seis turmas da oitava série 

do período vespertino, aqui classificadas de A até a F, sempre no horário da aula de 

matemática, após a liberação pelo professor. Após a entrega dos questionários 

foram dadas as orientações sobre cada questão.  Aos alunos foi pedido que, além 

de responderem o questionário, apontassem dúvidas, caso as tivessem, além de 

deixarmos claro a liberdade para respondê-lo e de não ser obrigatório colocar o 

nome. 

Foram gastos em média 10 minutos para a aplicação dos questionários 

(ANEXO A e ANEXO B). No dia de sua aplicação, foi informado aos alunos que 

estavam em sala de aula que a participação dos mesmos na pesquisa não 

influenciaria nas notas e que não era uma avaliação da disciplina de Matemática. Foi 

ressaltado, também, que o instrumento era somente destinado ao Trabalho de 

Conclusão de Curso, sendo as informações sigilosas.  
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5.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados obtidos foram lançados no programa STATISTICA AX da Statsoft 

(VERSÃO 7) sendo analisadas as frequências das respostas e, posteriormente, foi 

realizada uma análise quanti-qualitativa dos resultados obtidos.   
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os resultados deste estudo serão apresentados em três partes: na primeira, a 

análise descritiva da Qualidade da Motivação do aluno, identificada a partir do 

continuum da autodeterminação de Deci e Ryan. Na segunda, a correlação entre a 

Qualidade Motivacional e o relato do aluno sobre sua participação ou não na 

disciplina de Matemática, verificando se o aluno que relata participação e 

entusiasmo apresenta uma Qualidade Motivacional do continuum mais autônoma e, 

por último, uma análise inferencial de variância entre idade e sexo dos participantes 

e a Qualidade Motivacional.  

Com relação às médias na avaliação da qualidade da Motivação do aluno, 

elas apontam para uma tendência por parte dos estudantes para a Motivação 

Extrínseca por regulação identificada, com diferença significativa apenas com 

desmotivação. Com relação às demais regulações da Motivação Extrínseca, a 

externa e introjetada e também a Motivação Intrínseca, pelo teste das diferenças 

entre as médias, não houve diferença significativa entre as mesmas. Esses 

resultados apontam para salas de aula bastante heterogêneas, embora na 

somatória, os tipos mais autônomos da Motivação Extrínseca parecem predominar. 

De acordo com Deci e Ryan (apud Ferreira, 2010) a Motivação Extrínseca por 

regulação identificada ou autônoma aponta para alunos que se identificam com o 

valor do estudo, neste caso, com a Matemática, que percebem sua participação 

como necessária para sua aprendizagem. Enquanto que a regulação introjetada 

indica que esse aluno participa para não se sentir culpado. Portanto, o professor 

deve procurar envolvê-lo cada vez mais nas atividades, oportunizando situações que 

possibilitem avançar de uma regulação por controles extrínsecos para ações mais 

autônomas.  

Segundo Bzuneck (2010) o nível mais desejável de motivação é a intrínseca e 

a Motivação Extrínseca autônoma, em que a escolha por determinada atividade 

ocorre pelo interesse pela mesma ou ainda pela compreensão e aceitação de que 

ela se faz importante para conquista de metas e objetivos estabelecidos pela 

pessoa. Os dados apresentados, a partir das médias, apontam para uma parcela 

menor dos alunos desmotivados para aprender, enquanto que os demais estão 

distribuídos de forma proporcional dentro do continuum da Motivação. Isto significa 
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que, nesse grupo, temos alunos que são controlados externamente e alunos que 

são mais autodeterminados. Embora essa distribuição em todos os níveis do 

continuum, pode-se dizer que, parcela significativa dos alunos, considerando os 

regulados de forma introjetada, identificada e Motivação Intrínseca, vê importância 

na educação para sua vida, confirmando o que tem sido salientado pelos estudiosos 

da área, como Bzuneck (2010) como importante para uma aprendizagem de 

qualidade. Isso significa que o aprender ainda é considerado necessário para eles, 

além de demonstrar que as opiniões dos pais ou do professor também condicionam 

seu comportamento. Esse dado é positivo, pois, alunos com esse nível de 

percepção, buscam sempre melhorar seu conhecimento. Os dados estão descritos 

na tabela 1. 

 

TABELA 1: Análise Descritiva da Qualidade Motivacional 

        

 

ANÁLISE DESCRITIVA DA QUALIDADE MOTIVACIONAL   
 

 
            

 

 
VARIÁVEL VÁLIDOS  MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO  DESVIO 

 

 
Desmotivação 149 2,38 1.00 4.80 0,86 

 

 
Reg.Externa 149 3,12 1.00 5.00 0,87 

 

 
Reg.Introjetada 149 3.40 1.20 5.00 0,83 

 

 
Reg.Identificada 149 3.50 1.67 5.00 0,78 

 

 
Mot.Intrínseca 149 3,03 1.00 5.00 0,94 

 FONTE: A Autora, 2012. 

 

A correlação entre a qualidade da Motivação do aluno com o relato sobre sua 

participação ou não nas aulas de Matemática nos possibilitou verificar que, o aluno 

que participa da aula, quando responde “participo”, se correlacionou positivamente 

com Motivação Extrínseca por regulação identificada (0, 34) e Motivação Intrínseca 

(0,32), confirmando que, quando o aluno está motivado para aprender, ele participa 

mais das atividades da aula.  

O relato sobre o item “não presto atenção” se correlacionou positivamente 

apenas com a Motivação Extrínseca por regulação introjetada (0,30). A regulação 

introjetada se caracteriza por depender ainda de controles externos, embora o 

controle interno comece a se configurar, confirmando assim pouca Motivação para 

as atividades escolares. Embora possamos supor que quanto maior a regulação 
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introjetada, menor o comportamento de desatenção, já que o aluno regulado desta 

forma busca evitar o sentimento de culpa, realizando as atividades. 

O item “sou entusiasmado” apresentou correlação positiva com Motivação 

Extrínseca por regulação identificada (0,37) e com Motivação Intrínseca (0,41). Esse 

resultado demonstra que uma Motivação Extrínseca autodeterminada ou autônoma 

e a própria Motivação Intrínseca estão diretamente ligadas à presença do 

entusiasmo, participação, condições importantes para uma aprendizagem de 

qualidade. 

O item “penso outras coisas” correlacionou-se positivamente com 

desmotivação (0,41), e com Motivação Extrínseca por regulação externa (0,33).  

Este resultado confirma que um aluno desatento e que desvia o pensamento para 

outras coisas, apresenta desmotivação e Motivação Extrínseca regulada 

predominantemente por contingências externas. 

O item “fico inquieto” não apresentou correlação com nenhuma qualidade do 

continuum da autodeterminação.  

O item “me sinto frustrado”, como esperado, se correlacionou positivamente 

com desmotivação (0,47) e Motivação Extrínseca por regulação externa (0,43). O 

aluno frustrado não demonstra vontade de aprender. Isso significa que ele só realiza 

determinada atividade se tiver algo em troca, como um prêmio ou recompensa, ou 

mesmo, para evitar punição. A síntese dos resultados está apresentada na tabela 2. 

Neste estudo, os resultados apontam para alunos interessados, atentos, 

entusiasmados e que participam das atividades das aulas de matemática 

relacionados com Motivação extrínseca autônoma, enquanto que os que não 

apresentam as condições acima estão mais relacionados com desmotivação e 

motivação não autônoma. Estes dados confirmam o que Deci e Ryan (2000) apud 

Ferreira (2010) apresentam em seus estudos, a relação entre um estudante que se 

percebe interessado ou mesmo participante da atividade e a qualidade motivacional 

ou estilo regulatório classificado pelo continuum da autodeterminação.   

Vale salientar aqui a importância da autopercepção do aluno quanto à sua 

participação e envolvimento na disciplina de Matemática e a postura do professor, de 

acordo com Skinner e Furrer (2003) apud Ferreira (2010), a percepção do aluno com 

relação à própria realidade, pode ser mais importante do que a mesma, cabendo 

assim ao professor, um cuidado especial com relação às percepções negativas do 

aluno com relação ao seu interesse, participação, envolvimento, que se bem 
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trabalhado pelo professor pode ser modificado para dinâmicas mais favoráveis a 

uma aprendizagem de qualidade. 

 

TABELA 2: Correlação entre a Qualidade Motivacional e a percepção do aluno sobre 

sua participação na aula de Matemática. 

Correlações entre a Qualidade Motivacional e participação do aluno na aula de matemática 

são significativos p<,05000       

N=147               

  Participo Não presta 
atenção 

Sou 
entusiasmado 

Penso 
outras 
coisas 

Fico 
inquieto 

Me sinto 
frustrado 

 

VARIÁVEL               

Desmotivação -0,311 0,2965 -0,3051 0,4135 0,0972 0,4728   

  p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,242 p=,000   

Reg. Externa -0,2647 0,2291 -0,1811 0,3318 0,084 0,4346   

  p=,000 p=,000 p=,028 p=,000 p=,312 p=,000   

Reg.Introjetada 0,134 -0,3139 0,148 -0,3618 -0,1132 -0,1987   

  p=,106 p=,000 p=,074 p=,000 p=,172 p=,016   

Reg. 
Identificada 

0,3339 -0,1512 0,371 -0,2936 -0,0679 -0,3254   

  p=,000 p=,068 p=0,000 p=,000 p=,414 p=,000   

Mot.Intrínseca 0,3051 -0,2453 0,3965 -0,3342 -0,1003 -0,4472   

  p=,000 p=,003 p=,000 p=,000 p=,227 p=,000   

FONTE: A Autora, 2012 
 

 

Com relação à Qualidade Motivacional e gênero, a análise da variância 

identificou uma diferença apenas com relação à Motivação extrinseca por regulação 

introjetada com um p = 0,03 e uma média maior para os participantes do gênero 

feminino. Este dado parece apontar para uma tendência das meninas de tentar 

agradar professores e pais, realizando as tarefas para não se sentirem culpadas. 

Com relação à idade, a análise de variância demonstrou uma diferença somente 

com desmotivação, com um p=0,03 e uma média um pouco mais elevada para 

desmotivação nos alunos com idade acima de 15 anos. O que leva a hipótese de 

que, por estarem fora da série escolar e por serem mais velhos que a maioria, não 

se sentem como parte integrante daquele ambiente e encontram-se desmotivado 

para estudar.  

Embora neste trabalho não tenha sido avaliado as Necessidades Psicologicas 

Básicas dos alunos, de acordo com a Teoria da Autodeterminação o 
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desenvolvimento humano e a personalidade levam em conta o conceito das Três 

Necessidades Psicológicas Básicas. Considerando que as interações em sala de 

aula, visando o processo de aprendizagem escolar, precisam ser fonte de satisfação 

das Três Necessidades Psicológicas Básicas, que são como “nutrientes” para o bom 

funcionamento do organismo, o resultado deste trabalho nos permite concluir que os 

alunos acima de 15 anos que se encontram desmotivados, podem não estar tendo 

contempladas as Três Necessidades. A Autonomia, pois não realiza algo por 

vontade própria, o Pertencimento, que resulta em não se sentir como pertencente 

aquele ambiente, e a Competência, que é de exercitar suas próprias capacidades 

(FERREIRA, 2010).  

Sendo assim, os resultados deste estudo, permite indicar que a qualidade 

motivacional parece fundamental para promover participação e envolvimento nas 

atividades, condições fundamentais para motivação autonoma e aprendizagem de 

qualidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos ao longo desse trabalho, a Teoria da Autodeterminação 

considera o ser humano como um ser ativo, com uma tendência natural para se 

transformar a partir dos seus valores e regulações externas tendo uma propensão 

para a elaboração e integração do Self a partir da interação com o contexto social.   

Dentro deste contexto, a Motivação é considerada relevante, em especial, no 

ambiente escolar para que o aluno tenha um bom desenvolvimento da 

aprendizagem. As pesquisas citadas neste trabalho têm constatado a importância  

da Qualidade Motivacional do aluno, pois, pessoas com Motivação autodeterminada 

ou autônoma realizam suas atividades com maior empenho, entusiasmo, enfrentam 

desafios com mais segurança e demonstram afetos e emoções positivas. Além 

disso, alunos que são mais participantes das atividades em sala de aula 

demonstram Motivação autodeterminada ou autônoma.  

Portanto, em resposta à pergunta principal deste trabalho: “Como se encontra 

a motivação do aluno?” podemos dizer que parcela maior deles dá valor à 

aprendizagem e seus interesses se identificam com os valores da escola, embora, 

parcela significativa se encontre desmotivada ou regulada por contingências apenas 

externas. Conforme aponta Bzuneck (2010), a Motivação do aluno para aprender 

depende de como o professor pode desenvolver e despertar nos alunos uma 

Motivação autônoma, mais eficaz e duradoura.  

De acordo com o autor alguns caminhos devem ser seguidos pelos 

professores para motivar o aluno na sala de aula. Em se tratando do ambiente de 

sala de aula, o mais indicado é que o professor sempre esteja atento ao tipo de 

atividade que proporá aos alunos e que, por meio delas, os estudantes possam ver 

sentido no que está sendo proposto.  

Segundo Bzuneck (2010), uma boa Motivação consiste em o aluno atribuir um 

significado nas atividades prescritas pelo professor. Assim, uma primeira estratégia 

seria a valorização dos interesses pessoais e dos valores dos alunos, para que, com 

isso, eles possam ver uma importância na aprendizagem.  

Considerando o resultado deste e de outros trabalhos, o professor tem, em 

suas mãos um grande desafio, uma tarefa árdua na promoção da Motivação, já que 

a maior parte das salas de aula tem grupos heterogêneos, conforme se constatou 

nesta pesquisa. De modo geral, os ambientes escolares são compostos por alunos 
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de diferentes níveis culturais e sociais, além de, como vimos, diferentes níveis de 

interesse e Motivação para aprender em cada contexto e disciplina. Por isso, o 

professor deve saber lidar com eles, considerando que as atividades devem ser bem 

planejadas, possuindo um nível de desafio, contemplando os diferentes alunos, 

atendendo, da melhor maneira possível, a cada um e valorizando o ritmo individual 

dos seus educandos. Stipek (1998 apud BZUNECK, 2010, p. 22) propõe as 

seguintes estratégias: 

 
(a) dar tarefas que contenham partes relativamente fáceis para todos 
e partes mais difíceis que possam ser atendidas somente pelos 
melhores; com isso todos têm desafios e todos têm reais chances de 
acertos; (b) para aqueles que tiverem concluído primeiro, dar 
atividades suplementares, de enriquecimento e que apareçam como 
interessantes; (c) permitir que os alunos possam escolher o tipo de 
tarefa; (d) permitir que cada qual siga seu ritmo próprio, sem 
qualquer pressão para que todos concluam juntos; (e) alternar 
trabalhos individuais com trabalhos em pequenos grupos, desde que 
estes não se cristalizem e todos recebam a devida assistência. 
 

Ao finalizar este trabalho, podemos dizer que os objetivos propostos, foram 

alcançados. É preciso considerar ainda que, como se trata de uma pesquisa de 

autorelato corre-se o risco das respostas sofrerem influência da desejabilidade 

social, não expressando a realidade em sua totalidade. De outro lado, é possível 

perceber que a educação ainda é vista, por muitos alunos, como necessária e 

fundamental para sua vida, tendo um papel significativo em sala de aula, pois é nela 

que ocorrerá o processo de aprendizagem, tendo o professor a função de  promover 

Motivação autônoma em seus alunos.  

Essa pesquisa teve uma relevância pessoal e profissional, pois trouxe vários 

esclarecimentos em relação à Motivação do aluno, sendo que esses conhecimentos 

oferecerão uma base para a nossa futura atuação em sala de aula, enriquecendo, 

certamente, nossa ação como educadora. 
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ANEXO A 

 

Qualidade Motivacional do aluno 
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Nome do estudante: 

Escola: 

Questionário n
o
: 

 

Masculino  Feminino  Idade: Série: 

Por favor, responda cada um dos itens seguintes especificando o quanto cada um é 

verdadeiro para você em relação à sua aprendizagem nas aulas de matemática. Use 

a escala:  onde “1” representa totalmente falso até “5”, totalmente verdadeiro) 

ESCALA I 

1 Sinceramente não sei por que faço as atividades nas aulas de matemática. 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

2 

Tenho preguiça de assistir às aulas de matemática. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou – Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

3 Faço as atividades de matemática porque é uma maneira de ver se estou aprendendo.  

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

4  Eu me sinto bem quando estou na aula de matemática. 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

5. As atividades de matemática permitem que eu continue a aprender sobre muitas coisas 

que me interessam. 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

6. Não vejo razões para fazer as atividades de matemática.  

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

7 

 

 

Faço as atividades de matemática por que é preciso exercitar os conteúdos aprendidos. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 
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8. Faço as atividades de matemática para não me chamarem de burro. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

 

9. Faço as atividades nas aulas de matemática porque o professor (a) diminui a nota dos 

alunos que não fazem. 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

 

10 Sinto-me culpado quando não completo meus trabalhos de matemática. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

 

11 Sinto-me envergonhada (o) de não terminar as tarefas da matéria de matemática. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

12 Faço as atividades de matemática porque é isso que esperam de mim. 

  

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

13 

 

Porque fazer as atividades de matemática faz parte do aprendizado 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

 

14 Assisto às aulas de matemática para não receber faltas. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

15 Faço as atividades porque preciso tirar uma boa nota em matemática. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

 

16 Sinto-me interessado (a) quando desenvolvo atividades de matemática. 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 
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17 Venho às aulas de matemática para não reprovar. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

18 Quero que o (a) professor (a) de matemática veja que faço minhas atividades. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

 

19 Eu não entendo porque faço as atividades de matemática. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

 

    

20 Faço as atividades e tarefas porque acredito que elas são importantes para o meu futuro. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

 

21 Para mim todas as aulas de matemática são divertidas. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

 

22 Não vejo o que irá mudar se eu fizer as atividades de matemática. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

 

    

23 Sinto-me chateado de não entregar os trabalhos de matemática quando o (a) professor 

(a) pede. 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

24 Eu gosto de aprender coisas novas na aula de matemática. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente 

verdade 

 

25 Eu me envolvo bastante nas atividades realizadas nas aulas de matemática. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso Falso + ou - Verdade Verdade Totalmente verdade 
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ANEXO B 
 

Instrumento de Auto Relato de Participação do aluno 
 

Nome do aluno: 
Escola: 
Desempenho em matemática (nota):  

Questionário no: 
 

Masculino  Feminino  Idade: Série: 

 
Que nota você daria para você de 1 a 5 em relação à: 

 

 

 

 

 

OBRIGADA,  
SUA PARTICIPAÇÃO FOI MUITO IMPORTANTE. 

 
 
 

 

 

       
A. Durante as aulas de matemática eu: 

 
     

 1. Participo das discussões. 1 2 3 4 5 
 

 2. Não presto atenção. 1 2 3 4 5 
 

 3. Sou entusiasmado. 1 2 3 4 5 
 

 4. Penso sobre outras coisas. 1 2 3 4 5 
 

 5. Fico inquieto.  1 2 3 4 5 
 

 6. Me sinto frustrado. 1 2 3 4 5 
 


