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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa teve como objetivo examinar em uma amostra de 161 alunos de 4º 
ano do ensino fundamental primeira fase, a qualidade motivacional do aluno, 
avaliada pelo continuum da autodeterminação, da teoria de Deci e Ryan. Com o 
objetivo de verificar a possibilidade de estabelecer correlação entre a qualidade da 
motivação dos alunos e a percepção de crenças de autoeficácia docente, foi 
aplicado aos professores, das respectivas turmas, um questionário sobre suas 
crenças de autoeficácia. Participaram desta pesquisa um total de sete professores.  
O instrumento utilizado para coletar os dados dos alunos foi um questionário em 
escala Likert, contendo 25 questões. O questionário aplicado nos professores 
contém 20 itens em escala Likert. Não foi possível estabelecer a correlação, mas os 
resultados indicaram uma relação entre os alunos com motivação extrínseca por 
regulação introjetada e os alunos com motivação intrínseca. Os alunos que se 
situam na escala do continuum na regulação introjetada indicam relação com 
professores que apresentaram crenças de autoeficácia baixa e média. Já os alunos 
que indicaram ter motivação intrínseca, apresentaram relação com professores com 
crenças de autoeficácia média e alta. Estes resultados indicam a necessidade de um 
professor que acredite em sua capacidade para apoiar ações de seus alunos, que os 
auxiliem tanto no processo de aprendizagem quanto no desenvolvimento de suas 
autocrenças. 
 
Palavras-chave: Crenças de Autoeficácia do Professor, Qualidade Motivacional do 
Aluno, Teoria da autodeterminação.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 



 

 
LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1 – O continuum da Autodeterminação mostrando os tipos de motivação com  

seus estilos regulatórios, Lócus de Causalidade e processos Correspondentes.  

Fonte: RYAN e DECI (2000) apud FERREIRA ( 2010) ............................................ 28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Análise Descritiva da Qualidade Motivacional do aluno............................46 

Tabela 2: Valores do teste de Kolmogorov-Smirnov para avaliação da aderência      

à distribuição normal. ................................................................................................46 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO.......................................................................................................10 

 

2. MOTIVAÇÃO E  EDUCAÇÃO ..............................................................................14 

2.1 TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO..............................................................................22 

2.1.1 Teoria da Integração Organísmica....................................................................25 

2.1.1.1 Regulação externa.........................................................................................26 

2.1.1.2 Regulação introjetada....................................................................................26 

2.1.1.3 Regulação identificada...................................................................................27 

2.1.1.4 Regulação integrada......................................................................................27 

2.1.2 Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas..............................................29 

 

3. AS CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA....................................................................32 

3.1 A  AUTOEFICÁCIA E A AUTORREGULAÇÃO...............................................................34 

3.2 A MOTIVAÇÃO NO ENFOQUE DA TEORIA SOCIAL COGNITIVA....................................35 

 

4. METODOLOGIA...................................................................................................41 

4.1 PARTICIPANTES.....................................................................................................41 

4.2 INSTRUMENTOS.....................................................................................................42 

4.3 PROCEDIMENTOS..................................................................................................42 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS.............................................................................................43 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO...........................................................................44 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................51 

 

REFERÊNCIA..........................................................................................................54 

 

ANEXOS..................................................................................................................56 

ANEXO A – Questionário em Escala Likert (Professor)...........................................57 

ANEXO B – Questionário em Escala Likert (Aluno).................................................60 

 



 

 



10 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Constantemente, professores e profissionais da educação se 

utilizam do termo desmotivação para justificar o alto índice de reprovação, evasão e 

insucesso escolar. Este discurso vem se tornando cada vez mais comum, e tem 

servido como “válvula de escape” para mascarar diversos fatores, sejam eles de 

aspecto extra ou intra-escolar, intra ou interpessoal que afetam diretamente sobre a 

motivação do indivíduo, e que acabam por determinar o nível de desempenho que 

será utilizado na execução de determinada atividade. 

Os motivos que levam os alunos a estarem (ou não) ocupando os 

bancos escolares são vários. A motivação para a aprendizagem representa um 

elemento essencial neste processo educacional, visto que, ela determinará o nível 

de empenho, de esforço e persistência que será aplicado na busca por obter o 

conhecimento. Saber identificar quais as variáveis que regulam o comportamento do 

aluno pode representar uma importante ferramenta para o educador, visto que lhe 

fornecerá dados que o auxiliará na articulação de estratégias que contribuam para a 

promoção de níveis mais elevados de motivação.  

Bzuneck (2009) destaca a relevante função da motivação na vida do 

ser humano, demonstrando que a mesma aciona nas pessoas recursos como 

energia, talentos, conhecimentos e habilidades de que dispõe para iniciar, manter ou 

até interromper o curso de uma ação. O autor confirma a relação recíproca entre 

motivação e aprendizagem e a necessidade de ser investigada no ambiente escolar, 

pois, a motivação autônoma é considerada um importante fator desencadeador de 

aprendizagem de qualidade. Portanto, compreender a dinâmica motivacional no 

contexto educacional é fundamental. 

Neste sentido, se torna imprescindível ao educador dispor de 

recursos que possibilite a ele identificar o estilo motivacional do aluno e assim 

contribuir para a promoção e manutenção da motivação autônoma. O referencial 

utilizado neste estudo para identificar a qualidade motivacional do aluno é o da teoria 

da autodeterminação de Deci e Ryan (2000 apud Ferreira, 2010), que leva em conta 

um continuum da autodeterminação, destacando na motivação extrínseca quatro 

regulações importantes, que podem evoluir de uma regulação totalmente controlada 

por fatores externos até uma regulação amplamente interna, bem próxima da 

motivação intrínseca, até a própria motivação intrínseca.  
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Ainda, no conjunto de fatores motivacionais importantes, a crença de 

auto-eficácia do professor apresenta-se como condição relevante no processo 

educacional. Azzi e Polydoro (2010, p.128) enfatizam que “[...] a autoeficácia 

percebida refere-se às crenças de alguém em sua capacidade em organizar e 

executar cursos de ação requeridos para produzir certas realizações”. 

A formação da personalidade de um indivíduo é fruto das inúmeras 

experiências vivenciadas durante seu processo de desenvolvimento e, é por meio 

dos resultados obtidos a partir de suas ações que os sujeitos analisam suas 

capacidades e as utilizam para criar percepções acerca de suas próprias 

potencialidades.  

Para Bzuneck (2003) os professores com crenças de autoeficácia 

alta usam mais recursos e estratégias para organizar suas aulas, apresentam maior 

resolutividade diante de situações problemas, motivam mais seus alunos. Na mesma 

linha Azzi, Polydoro & Bzuneck (2006, p. 154) argumentam que, a análise dos 

diversos estudos que buscam estabelecer uma relação entre a capacidade do 

professor em ensinar ou conduzir o aluno à aprendizagem e as suas práticas 

pedagógicas sinalizam que: 

[...] são observados os seguintes efeitos: escolha de estratégias de 
ensino, capacidade de explicar o conteúdo aos alunos com diferentes 
características, manutenção do controle da aula, estratégias de 
enfrentamento e persistência diante de situações difíceis, 
entusiasmo, compromisso e metas pessoais. 

Neste sentido, é possível constatar que a percepção de autoeficácia 

docente influencia diretamente sobre as ações docentes, uma vez que ela irá 

favorecer o emprego de estratégias diferenciadas no ensino. Estas influências se 

evidenciam não só em um planejamento mais elaborado, no qual o professor irá 

buscar diversos recursos didáticos que o auxiliarão na dinamicidade de suas aulas, 

como também em sua própria persistência e engajamento frente às adversidades e 

imprevistos durante a ação educativa. 

Desta forma, a escolha deste tema surge em função de um desejo 

que antecede a minha inserção no curso de pedagogia, poder contribuir para que o 

principal objetivo no processo de aprendizagem seja o de tornar a criança capaz de 

se reconhecer como autocondutora de sua história.  Esta se tornou ainda mais 

aguçada a partir dos conhecimentos adquiridos na disciplina de psicologia da 
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aprendizagem, na qual pude reconhecer o importante papel exercido pela  

motivação na aprendizagem do aluno.  

Sendo assim, após reconhecer na motivação autônoma para a 

aprendizagem uma ferramenta capaz de promover nos educandos conceitos 

positivos acerca de si mesmo e da compreensão de que a percepção de 

autoeficácia é uma crença, que pode ser fortalecida por meio dos enfrentamentos do 

sujeito e suas relações com as adversidades vividas. Além disso, a importância do 

papel que a escola desempenha no desenvolvimento do indivíduo, torna de grande 

significância um estudo que demonstre a necessidade da formação de educadores 

com crenças altas de autoeficácia e capazes de desenvolver em seus educandos, 

habilidades que os ajudem a se tornar autodeterminados e resilientes. 

Diante disso, a questão que levantamos neste trabalho é: as crenças 

de autoeficácia do professor podem interferir ou influenciar na motivação do aluno? 

E como as mesmas afetam a qualidade motivacional para aprender do aluno das 

séries iniciais? O objetivo geral, portanto, é estabelecer uma relação entre a 

qualidade motivacional do aluno e a percepção de autoeficácia docente. A partir dos 

resultados e à luz de pesquisas mais recentes sobre o tema, pretende-se, refletir 

sobre como estas influenciam as práticas educativas e a motivação do aluno.  

Tendo em vista os questionamentos e concepções apresentadas, 

este trabalho tem como objetivos específicos: Identificar as crenças de autoeficácia 

de um grupo de professores dos 4ºs anos do ensino fundamental; Verificar a 

qualidade da motivação dos alunos dos 4ºs anos do ensino fundamental e por fim, 

verificar a possibilidade de correlacionar as crenças de autoeficácia do professor 

com o tipo de motivação dos alunos.  

Estes dados contribuirão para reafirmar as argumentações de Azzi, 

Polydoro, Bzuneck, Boruchovith (2010) entre outros autores citados, da necessidade 

de estratégias diversificadas a serem implantadas, para que a Motivação autônoma 

e habilidades como crenças de autoeficácia, auto-estima e auto-regulação possam 

estar presentes na formação dos indivíduos.  

Pretende-se com o resultado deste estudo evidenciar a necessidade 

de um ambiente promotor de motivação no processo de ensino e aprendizagem, e o 

papel de um professor com crenças de autoeficácia alta. Este contexto exige 

estratégias diferenciadas de ensino que promovam a formação de um cidadão 

reflexivo e consciente das realidades sociais, pois somente através de um 
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conhecimento crítico de mundo é que os indivíduos compreenderão o seu 

importante papel na sociedade, assim como suas potencialidades para transformar o 

meio em que vivem. 

Buscando responder a estas perguntas, inicialmente será realizada 

uma breve revisão bibliográfica acerca dos aspectos introdutórios da Motivação no 

primeiro capítulo, em seguida será abordado a Teoria da Autodeterminação de Deci 

e Ryan (2000 apud Ferreira, 2010), que fundamentará a análise da qualidade 

motivacional dos alunos investigados na pesquisa. O terceiro capítulo será composto 

pela Teoria da percepção da Autoeficácia de Albert Bandura, bem como das 

considerações de autores que investigam tal teoria, associando-a aos processos de 

ensino e aprendizagem (Azzi, Polydoro, Bzuneck, Boruchovith entre outros) e servirá 

de embasamento para a reflexão dos dados obtidos na pesquisa realizada com os 

professores, finalmente apresentando resultados, análise dos dados, conclusão e 

considerações finais. 
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2  MOTIVAÇÃO E EDUCAÇÃO 

 

A vida na sociedade contemporânea tem exigido cada vez mais a 

formação de indivíduos resilientes, que possam estar aptos a se adaptarem 

rapidamente as constantes transformações, que vem ocorrendo a cada dia a um 

ritmo mais acelerado. Diariamente o ser humano é bombardeado por inúmeras 

informações, que exigem do mesmo, competências que lhe permitam fácil 

assimilação e processamento.   

Considerando que a educação escolar representa uma grande 

parcela no processo de formação do sujeito, e que a ela é destinada a 

responsabilidade de capacitação e distribuição do conhecimento construído 

sistematicamente pela humanidade, torna-se imprescindível que o educador 

conheça e compreenda o maior número possível de estratégias e recursos para que 

o processo de ensino e aprendizagem torne-se eficaz e significativo para o 

educando. A psicologia tem colaborado consideravelmente neste sentido, pois com 

suas pesquisas tem diagnosticado vários fatores presentes no pensamento humano, 

que interferem na maneira das pessoas agirem, bem como no modo como estes 

influenciam no aprendizado dos indivíduos. Dentre estes fatores se encontra a 

motivação, que como o próprio significado da palavra já diz configura-se naquilo que 

leva alguém a agir de determinada forma ou aquilo que a motiva. 

Segundo Bzuneck (2009), a motivação no âmbito educacional foi 

estudada progressivamente, na história da psicologia, sob diferentes enfoques. 

Deste modo, foram criadas diversas teorias e abordagens, as quais atualmente 

fizeram com que a mesma se configurasse como um objeto altamente complexo. 

Isto justifica os equívocos diagnosticados no contexto escolar, que fazem com que a 

motivação seja entendida por meio de uma visão global, sem a análise dos fatores 

que a compõem. Fato este que têm impedido a visualização da motivação como 

instrumento colaborador do ensino e tem provocado opções educacionais limitadas. 

Desta forma, buscando entender melhor esta área de estudo e seus 

principais elementos, partiremos para uma análise global dos mesmos, visando 

assim a compreensão de sua influência no comportamento humano e sua relação 

com a educação escolar. 

De acordo com Bzuneck (2009) a motivação pode ser compreendida 

ora como fator psicológico, ora como processo, e interfere nas ações do indivíduo. 
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Ainda segundo o autor citando (Stipek, 1996: Pintrich e Schunk, 1996), a motivação 

está intimamente ligada ao direcionamento de um comportamento que vise o 

alcance de determinado objetivo. Além disso, ela assumiria um papel de grande 

importância na manutenção do indivíduo pela busca de suas metas, uma vez que o 

manteria persistente frente aos diversos obstáculos que viessem a surgir durante o 

tempo necessário para o alcance da mesma.  

Atualmente, as concepções acerca da motivação têm assumido 

conotações novas e mais diversificadas tem se incorporado fatores ligados aos 

objetivos de cada pessoa que as levam a determinadas escolhas e a quantidade de 

esforço a ser empenhado na realização desta, ampliando assim as abordagens 

mecanicistas do comportamento, que foram preponderantes em uma determinada 

época, onde as atenções se concentravam em aspectos relacionados ao drive, 

instinto e necessidade (GRAHAM; WEINER, 1996; Weiner, 1992 apud BZUNECK, 

2009) 

Uma forma que pode ser utilizada para entender o real sentido da 

motivação, de acordo com Maehr e Meyer (1997) apud Bzuneck (2009), pode ser 

encontrada na Metáfora de investimento pessoal, na qual, todas as pessoas seriam 

imbuídas de recursos configurados em habilidades, energia, dons, etc. Estes 

recursos seriam investidos na realização de determinada atividade e seriam 

mantidos em função da realização da ação enquanto os fatores motivacionais 

estivessem presentes. Para determinar quais seriam esses fatores, precisamos 

definir qual o enfoque adotado pelos autores que estudam este tema, entre eles, 

podem ser destacadas a teoria do reforço ou a teoria das metas de realização. 

Antes, porém, buscaremos analisar a influência que a motivação exerce na 

aprendizagem em sala de aula. 

A execução das atividades escolares exige do aluno a utilização de 

fatores mentais como a atenção, assimilação, processamento e integração da 

informação a estrutura cognitiva. Assim sendo, o educando assume o papel de 

agente ativo no processo, tal como defende o enfoque cognitivista, construtivista, ou 

seja, ele deve realizar ações pelas quais somente ele pode ser responsável. As 

tarefas escolares se diferenciam das atividades humanas cotidianas, uma vez que 

devem seguir uma diretriz curricular pré- determinada e ainda realizam-se em um 

grupo de alunos constituindo a sala de aula. Além disso, existe a progressão de 
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série, conteúdos que se diferem no grau de dificuldade e a avaliação que exige do 

aluno desempenho cognitivo e desprendimento socioemocional. 

Esta análise destaca a importância de se pensar e investigar a 

motivação de acordo com as especificidades da área educacional, uma vez que não 

se torna possível a utilização dos princípios gerais da motivação humana. 

Segundo Bzuneck (2009), ao especificar os efeitos da motivação do 

aluno, podemos identificar dois níveis distintos: os efeitos imediatos e os efeitos 

finais. Os efeitos imediatos estariam configurados na participação ativa do aluno em 

sala de aula, fato este que necessitaria da opção do mesmo neste curso de ação, 

bem como de todos os recursos necessários para a realização da tarefa como 

persistência e esforço no processo de aprendizagem.  A motivação ligada aos 

efeitos imediatos levaria o aluno a um resultado final, que são definidos como o 

conhecimento construído ou aprendizagem significativa. Desta forma, os efeitos 

finais representariam o produto da aprendizagem, isto é um conhecimento adquirido 

e armazenado profundamente, propiciando aos indivíduos as habilidades que a 

sociedade valoriza. 

Sendo assim, fica claro que alunos motivados a aprender podem 

atingir resultados surpreendentes, ao passo que alunos desmotivados atingiriam 

baixo rendimento escolar. Este fato tem colaborado para que a motivação venha se 

configurando como um problema relevante na educação, visto que a sua ausência 

seria a causadora da não aprendizagem, para tanto Bzuneck (2009, p.13) enfatiza 

que: 

A motivação tornou-se um problema de ponta em educação, pela 
simples constatação de que, em paridade de outras condições, sua 
ausência representa queda de investimento pessoal de qualidade 
nas tarefas de aprendizagem. Alunos desmotivados estudam muito 
pouco ou nada e, consequentemente, aprendem muito pouco. Em 
última instância, aí 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. 

Constantemente os educadores tem se queixado da desmotivação 

dos alunos em sala de aula, porém cabe salientar que muitas vezes tem se atribuído 

a falta de motivação a todos os alunos que apresentam dificuldades no aprendizado, 

o que nem sempre é verdade. É imprescindível que o educador seja cauteloso ao 
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avaliar a razão de certo aluno não conseguir aprender. Muitas vezes o aluno pode 

se apresentar extremamente atencioso aos olhos do professor, enquanto que em 

sua mente, se encontrem pensamentos totalmente alheios aos conteúdos 

apresentados pelo professor. Neste caso, apesar do aluno demonstrar interesse e 

apresentar um comportamento adequado em sala de aula, a motivação ainda que 

aparentemente, estaria servindo para mascarar um problema que muitas vezes pode 

ser ainda maior. Do mesmo modo, deve se compreender que nem sempre a falta de 

aprendizagem do aluno considerado desmotivado e indisciplinado, está associada a 

aspectos motivacionais, uma vez que existem inúmeros fatores (biológicos, sociais, 

culturais, etc.) que influenciam o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos. 

Desta forma, ao avaliar a causa do não aprendizado, o professor 

deverá analisar o aluno sob uma gama de aspectos. Esta ação exigirá por parte do 

mesmo conhecimento das capacidades do aluno, do seu nível de desenvolvimento 

cognitivo, das experiências por ele vivenciadas, evitando assim um julgamento 

equivocado do mesmo e consequentemente a ausência de investimento e estímulos 

que lhe permitiriam sair da posição em que se encontra. 

Neste sentido, Tollefson (2000) argumenta que as causas dos 

fracassos acadêmicos podem contribuir para o surgimento de conflito entre 

professores e alunos, os quais podem acarretar problemas, tanto nas práticas 

docentes, quanto na motivação dos alunos. A autora destaca que, entre as razões 

geradoras de tais conflitos, é possível perceber que uma está relacionada à falta de 

esforço do aluno para realizar uma determinada tarefa e outra que se refere ao 

desinteresse por parte do professores em dedicar-se na promoção do interesse dos 

alunos, como forma de se autoproteger. 

Em relação à primeira, Tollefson (2000) relata que os alunos podem 

justificar o desinteresse pela atividade ou matéria, utilizando de argumentos como: 

tarefa com alto grau de dificuldade, falta de sentido na execução da tarefa e até a 

eventos exteriores (ex: o livro da biblioteca se encontra emprestado). Em 

contrapartida, os professores também não aceitam a justificativa dada pelos alunos, 

no que se refere às críticas dos mesmos a respeito da tarefa ser desinteressante, 

bem como, a relacionada com os fatores externos, às quais segundo os professores 

não são realizadas por omissão. A segunda causa identificada pela autora, na qual o 

professor se esquivaria da tarefa de tornar a matéria interessante ao aluno, está 

relacionada com a tentativa de autoproteção docente. Para Tollefson (2000), os 
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professores teriam uma baixa percepção de autoeficácia, assim sendo, buscariam 

proteger suas crenças de autoeficácia, por meio de estratégias, nas quais as razões 

atribuídas ao fracasso escolar seriam de ordem externa, ou desvinculada de suas 

atribuições pessoais, sendo estas: falta de apoio familiar, falhas do sistema 

educacional e baixa capacidade do aluno. 

A autora propõe que para romper com estes conflitos, os 

professores precisam fortalecer suas crenças de autoeficácia, e isto se tornará 

possível na medida em que o mesmo proporcione de várias maneiras, situações e 

experiências nas quais os alunos possam ser bem sucedidos. 

Outro aspecto ligado a falta de motivação nos alunos, que se tem 

observado em diversas pesquisas, tem relação ao nível escolar em que a criança se 

encontra. Segundo Stipek (1993 apud Bzuneck, 2009), as pesquisas têm mostrado 

um nível mais elevado de motivação nos alunos da pré-escola e das séries iniciais 

do ensino fundamental, ao passo que quanto mais alto é o grau escolar em que a 

criança se encontra, menos motivadas elas se apresentam para aprender  

Este fato pode estar relacionado à crença depositada na capacidade 

para aprender conforme as dificuldades aumentam, pois com a progressão das 

séries, as atividades se tornam mais complexas e alunos que por algum evento não 

tenham conseguido assimilar o conteúdo, provavelmente apresentarão problemas 

de aprendizado futuramente, o que consequentemente o fará se sentir incapacitado 

para aprender. Se este problema não é diagnosticado nas séries iniciais, a 

probabilidade da motivação ir diminuindo com o passar dos anos é grande, uma vez 

que ao não serem motivadas e não sentirem seguras e capazes de realizar tal 

atividade, não serão desenvolvidos nas crianças os fatores internos necessários 

para o sentimento de auto-eficácia, que com o tempo vão se agravando e se tornam 

evidentes muitas vezes quando o problema já se encontra fora de controle. 

A busca por identificar tais problemas exige a análise da motivação 

sob aspectos quantitativos e qualitativos. Os aspectos quantitativos se referem ao 

grau de intensidade de motivação que um aluno demonstra na execução de 

determinada atividade, que pode ser maior ou menor. Porém, é necessário salientar 

que não se pode avaliar um alto índice de motivação como sendo o melhor. Neste 

aspecto Brophy (1983) apud Bzuneck (2009) esclarece que, o desempenho em 

determinada atividade é melhor quando a motivação se encontra em nível médio. 

Isto ocorre em função de que, um alto índice de motivação pode provocar no 
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indivíduo a sensação de ansiedade, prejudicando seu raciocínio e a recuperação de 

informações já armazenadas na memória de longa duração, além disso, faz com que 

o mesmo se sinta exausto mais rapidamente.  Desta forma, em termos quantitativos 

a motivação não pode ser baixa nem tão pouco excessiva. 

Em termos qualitativos Naveh-Benjamin (1987) e Sylwester (1994) 

apud Bzuneck (2009) relatam que os problemas da motivação se encontram ligados 

a razão equivocada que se utiliza para designar o interesse que será dado a 

aprendizagem. Muitos alunos concentram sua preocupação nas notas e medo de 

repetir a série, enquanto que outros se preocupam em terminar as tarefas primeiro 

que os outros para serem considerados os melhores da turma. Isto se torna 

prejudicial para os alunos, pois fazem com que estes desviem a sua energia para 

aspectos irrelevantes que em nada contribuem para a construção do conhecimento, 

e ainda colaboram para o desenvolvimento de emoções negativas como ansiedade 

e medo do fracasso que interferem na qualidade das atividades escolares. Uma 

análise mais aprofundada a respeito da qualidade motivacional do aluno se torna 

imprescindível para uma melhor compreensão dos dados obtidos nesta pesquisa, 

que tem como base a Teoria da Autodeterminação de Deci e Ryan (2000 apud 

Ferreira, 2010) e que destaca a importância da promoção de um ambiente 

favorecedor da motivação autônoma, visto que o desempenho e nível de interesse 

para os estudos são determinados pela qualidade motivacional do aluno, isto é 

quanto mais o aluno se aproxima de uma qualidade motivacional intrínseca, maior 

será o seu comprometimento para a aprendizagem, a qual será descrita mais 

abaixo. 

 Antes, porém é necessário salientar que além dos problemas de 

motivação citados acima, é possível identificar mais dois aspectos: a generalização 

que se faz em relação à motivação dos alunos e a gradação dos problemas. O 

primeiro está relacionado à forma como educadores concebem a motivação em sala 

de aula. Nem sempre um aluno se apresenta desmotivado para todos os conteúdos 

trabalhados, algumas vezes a falta de interesse pode estar relacionada a uma 

disciplina, ou a um professor, por exemplo, (BROPHY, 1983 apud BZUNECK, 2009). 

Em relação ao aspecto identificado como gradação de problemas, 

entende-se o nível de complexidade do problema identificado, ou seja, os problemas 

variam em uma escala que vai desde casos mais simples até aqueles considerados 

mais graves. Segundo propõem Adelman e Taylor (1983) apud Bzuneck (2009), 
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estes se situam em um continuum, por exemplo, alunos evadidos da escola, ou 

alunos que se recusam a entrar em sala de aula, ou alunos que definitivamente não 

fazem nada para aprender. 

Desta forma, ao educador são apresentadas duas necessidades 

educacionais referentes à motivação, a de diagnosticar quais os problemas 

enfrentados por seus alunos, bem como de promover a motivação ao aprendizado. 

Para tanto, o conhecimento das teorias e pesquisas que possam servir como 

ferramenta norteadora da prática educativa, são imprescindíveis.  

Nas últimas duas décadas, muitos estudos sobre motivação no 

âmbito escolar têm contribuído para a ampliação de instrumentos de investigação 

relevantes disponíveis para os educadores. Estas contribuições se devem em 

grande parte às abordagens sociocognitivistas e ao foco que estas fizeram sobre a 

motivação dentro do contexto escolar. Entretanto, apesar de inúmeras pesquisas e 

abordagens terem sido levantadas, ainda não foi possível uma teoria concreta que 

possa ser tomada como específica para a motivação humana.  

Na realidade o que se observa atualmente, é uma variedade de 

abordagens, que buscam cada uma de seu modo, determinar um modelo 

metodológico a ser seguido, oriundo de suposições construídas historicamente da 

pesquisa pessoal de cada autor. No entanto, segundo Bzuneck (2009) ao citar Bong 

(1996) alerta para o fato de que 

[...] essa multiplicidade de enfoques e origens acarretou uma certa confusão 
terminológica, dado que os autores parecem adotar rótulos verbais 
diferentes para os mesmos objetos, ou um mesmo termo para realidades 
diferentes, o que dificulta a compreensão das variáveis assinaladas.[...] 
Espera-se que o desenvolvimento da área,[...] consiga um dia superar tais 
problemas. (p.20 e 21) 

Entre as tendências contemporâneas que abordam o estudo da 

motivação, observa-se que prevalece a abordagem cognitivista, deste modo as 

pesquisas tem focalizado o estudo de cognições de: autovalorização, atribuições 

causais, crenças de auto-eficácia, desamparo adquirido e os pensamentos acerca 

dos objetivos. 

Os estudos referentes às metas de realização têm recebido especial 

atenção, e tem sido investigado paralelamente com vários outros temas citados 

acima. Porém, as pesquisas tem se intensificado nas metas de aprender e nas 

metas de performance, as quais se incorporam estudos acerca da estrutura 
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competitiva, e da relação existente entre as recompensas externas e a motivação 

intrínseca. Além disso, nota-se que as atribuições causais se configuram em uma 

linha independente de pesquisa que se integram tanto as crenças de auto-eficácia 

como na teoria das metas de realização. 

Segundo Bzuneck (2009), é possível perceber ainda a existência de 

outra classificação das tendências modernas, configurada em função de três 

categorias importantes ao âmbito educacional, que representam a adaptação de um 

modelo geral de motivação denominado expectativa-valor. 

A categoria motivacional representada pelo componente expectativa 

foi inspirada por Tolman em meados dos anos 30 e incorporada à teoria clássica de 

Atkinson sobre motivação à realização, ou seja, teria relação com as crenças que as 

pessoas depositam em si mesmas na capacidade de realizar uma ação. Atualmente 

seu foco de estudo se encontra nas crenças de auto-eficácia, percepção de 

competência, crenças atribuicionais e crenças de controle.  

A categoria valor é uma contribuição de K. Lewin e se configura nas 

crenças que as pessoas possuem sobre a importância de realizar tal tarefa. Esta 

categoria além de estar incluída na teoria clássica de Atkinson também se encontra 

nos estudos contemporâneos relacionados às diferentes metas e aos estudos sobre 

motivação intrínseca e interesse. Por fim, além destes autores destacados por 

Bzuneck (2009) ele ainda destaca o componente afetivo configurado nas reações 

emocionais do indivíduo na realização das atividades.  

Em síntese, a motivação no contexto escolar pode representar um 

fator relevante para auxiliar a aprendizagem, desde que os educadores 

compreendam o papel que devem desempenhar e as estratégias que podem ser 

utilizadas para o alcance de um ensino de qualidade a todos. Porém, é incontestável 

que o educador, estude profundamente as teorias motivacionais, buscando assim 

uma melhor compreensão das mesmas, e consequentemente a ruptura com os 

diversos mal entendidos que vem se perpetuando no âmbito escolar, e que, tem 

impedido que fatores cognitivos que poderiam auxiliar os alunos na aprendizagem 

continuem sendo utilizados apenas como instrumentos classificadores.  

Neste aspecto, Bzuneck (2009) ressalta a necessidade de 

esclarecimentos que possam romper com certas posturas extremistas, presentes no 

âmbito escolar, que rotulam que os “[...] Problemas de motivação estão no aluno, no 

sentido de que ele é o portador e o maior prejudicado”. O autor argumenta que é 
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incorreto atribuir à falta de motivação ou problemas vinculados a mesma somente ao 

aluno, pois inúmeros estudos têm identificado que “[...] tanto a motivação positiva e 

desejável como a sua ausência ou distorção têm a ver com determinadas condições 

ambientais (AMES, 1992; BROPHY, 1983; PARIS E TURNER, 1994 APUD 

BZUNECK, 2009, p. 24)”.  

Desta forma, a motivação é o resultado de interações complexas 

entre as características pessoais do aluno e os diversos fatores contextuais a sua 

volta. Fato este, que demonstra, o quanto se torna necessário ao educador 

reconhecer no aluno os elementos que possam estar influenciando no 

comportamento do mesmo e assim fortalecê-los ou tentar eliminá-los. 

Ao restringir a motivação à sala de aula devemos identificar as duas 

funções distintas que o educador deve assumir: a de caráter remediador ou 

diagnosticador dos problemas, visando uma solução possível, e a de caráter 

promotor da motivação entre todos os alunos. 

O educador necessita despertar no aluno o desejo de aprender 

incentivando-o a perceber a aquisição dos conhecimentos como um objetivo 

pessoal. Este direcionamento, a motivação intrínseca ou autônoma, fará com que o 

aluno compreenda seu investimento pessoal na aprendizagem como um benefício 

próprio, independente das motivações e controles extrínsecos. O papel do professor 

neste contexto é de suma importância, tanto que Bzuneck (2009) salienta que: “[...] a 

motivação do aluno em sala de aula resulta de um conjunto de medidas 

educacionais, que são certas estratégias de ensino ou eventos sobre os quais todo 

professor tem amplo poder de decisão” (BZUNECK, 2009, p.27).  

Sendo assim, buscando compreender os diversos determinantes da 

motivação intrínseca, bem como do papel exercido pela motivação extrínseca dentro 

do processo de ensino e aprendizagem, tomaremos como referência os princípios da 

Teoria da Autodeterminação que serão apresentados a seguir. 

 

2.1 TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO 

 

A motivação humana pode ser percebida cotidianamente nos mais 

variados contextos. Ao observarmos o comportamento humano diante de 

determinada tarefa, facilmente identificaremos o quanto uma pessoa se mostra 

interessada ou motivada em sua execução, haja vista que quanto maior o prazer ou 
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sensação de bem estar resultante da mesma, maior será sua dedicação e 

entusiasmo, fenômeno este que não será identificado caso a pessoa não tenha 

interesse ou satisfação pelo mesmo.  

Ao analisarmos a motivação dentro do ambiente escolar, também 

constataremos a existência de diferentes comportamentos em sala de aula. 

Comportamentos estes, que irão variar desde alunos que participam ativamente do 

processo de aprendizagem, a alunos que agem de forma desinteressada, e que na 

maioria das vezes ocupam as carteiras apenas por imposição dos pais. Desta forma, 

neste capítulo buscaremos analisar os conceitos e os determinantes associados à 

motivação intrínseca e extrínseca, associando-os ao processo de ensino e 

aprendizagem e tomando como base os fundamentos teóricos da teoria da 

autodeterminação. 

A teoria da autodeterminação surge no início da década de 70, sob a 

influência das concepções de White (1975) e De Charms (1984) apud Guimarães e 

Boruchovith, (2004), respectivamente sobre o envolvimento das pessoas em 

atividades na busca por competência, bem como, com relação a aptidão inata dos 

seres humanos para se tornarem agentes causais de suas próprias ações. Esta 

teoria tem o ano de 1985 como marco representativo, quando por meio da 

organização de tais abordagens Edward L. Deci e Richard M. Ryan apresentam seus 

princípios fundamentais, nos quais afirmam que o ser humano é caracterizado como 

um ser propenso ao desenvolvimento ativo e dinâmico e que para serem motivados 

intrinsecamente os seres humanos necessitam se sentir autodeterminados e 

competentes. Desta forma a teoria da Autodeterminação se apresenta como uma 

macro teoria da motivação humana, da emoção e desenvolvimento orientado para o 

fortalecimento da pessoa. Torna-se, portanto, imprescindível compreendê-la no 

domínio da educação (NIEMIEC; RYAN, 2009, apud, FERREIRA, 2010).  

Segundo Bzuneck e Guimarães (2010), a teoria da 

autodeterminação tem por base inicial a concepção de um ser humano ativo, com 

propensões para seu desenvolvimento saudável e à autorregulação. De acordo com 

esta afirmação central, as pessoas possuem uma capacidade inata para se envolver 

em certas atividades que as possibilitem suprir necessidades psicológicas básicas 

de competência, autonomia e pertencimento, sendo estas essenciais para um 

perfeito funcionamento do organismo e consequentemente sensação de bem estar. 

Ao proporem o conceito de necessidades psicológicas básicas, Deci e Ryan (2000) 
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apud Ferreira (2010) as apontam como sendo determinantes do comportamento 

intrinsecamente motivado. 

Para Deci e Ryan (2000) apud Bzuneck e Guimarães (2010), a 

motivação apresenta-se como um importante constructo a ser estudado. Para os 

autores, a motivação intrínseca é um importante propulsor do comportamento 

humano e caracteriza-se por ser realizada pelo valor da atividade em si, sem 

controles externos. Segundo Deci e Ryan (1991) e Ryan e Deci (2000) apud 

Bzuneck e Guimarães (2010), inúmeras investigações possibilitaram uma 

compreensão mais acurada sobre a motivação, sendo que, em sua grande maioria, 

os estudos buscavam realizar uma comparação entre a motivação intrínseca e a 

motivação extrínseca. Os resultados das mesmas evidenciaram que um bom 

desempenho, perseverança, e esforço se apresentam em índices mais elevados 

quando se identifica a presença de motivação intrínseca ou extrínseca autônoma. 

Entretanto, segundo os autores, estes estudos acabaram por culminar em visões 

dicotômicas entre as mesmas, visto que em sua grande maioria, os melhores 

resultados em relação à aprendizagem, criatividade, desempenho e outros, 

apontavam estes como sendo produtos da motivação intrínseca.  

Para Bzuneck e Guimarães (2010), apesar da motivação intrínseca e 

extrínseca ter sido concebida por muito tempo sob um enfoque dicotômico, onde a 

primeira se sobrepujava a segunda, alguns resultados de pesquisas empíricas 

levaram pesquisadores, entre eles, os próprios proponentes da teoria (Deci e Ryan, 

1985; 1991), a identificar que mesmo a motivação extrínseca pode em certo grau ser 

autodeterminada, ou autônoma, visto que, após a análise destes resultados foi 

possível distinguir diversos tipos de regulação do comportamento, que irão variar de 

acordo com o nível de autonomia e autodeterminação percebidas. De acordo com 

Deci e Ryan (2000) apud Ferreira (2010) a motivação extrínseca pode ser melhor 

compreendida em diferentes níveis de regulação, propondo o seu desenvolvimento 

ao longo de um continuum, o qual se inicia pela desmotivação, passando pela 

motivação extrínseca com quatro níveis de regulação até a motivação intrínseca. 

Considerando que no contexto da sala de aula predomina a 

motivação extrínseca, a qual se caracteriza no inicio do continuum por ser 

determinada por controles externos, avançando para internos e, sendo a qualidade 

motivacional do aluno o foco de nosso estudo, evidencia-se a necessidade de um 

olhar mais aprofundado sobre este aspecto. Para tanto buscaremos por meio de 
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uma breve análise da miniteoria da Integração Organísmica, fundamentos que nos 

possam servir de respaldo para os dados levantados. 

 

2.1.1 Teoria da Integração Organísmica 

 

Embora a motivação intrínseca ocupe um lugar de destaque dentro 

da teoria motivacional, ela não pode ser vista como a única forma de motivação, 

visto que existem estilos motivacionais ainda mais comuns que a mesma.  

A motivação intrínseca comumente é observada no comportamento 

das crianças, porém, conforme se desenvolvem e passam a interagir dentro de 

espaços com regras e limites, elas passam a apresentar uma forma diferente de 

motivação, cuja denominação é motivação extrínseca (Ryan; Deci, 2000 apud 

Ferreira, 2010). A questão central apresentada pelos autores é a forma como a 

motivação extrínseca orienta e provoca a permanência das pessoas em determinada 

ação, de maneira que a mesma possa ser realizada com qualidade e ainda resultar 

em sensação de bem estar para o indivíduo. 

Segundo Ferreira (2010), o objetivo de Deci e Ryan (1985, 2000) 

não era de estabelecer uma relação entre motivação intrínseca e extrínseca que as 

colocassem em pólos opostos, uma vez que esta situação não corresponde à 

realidade. Ao observar a sala de aula, estes pesquisadores constataram que nem 

todos os conteúdos necessários de serem aprendidos despertam nos estudantes 

motivação intrínseca, entretanto é necessário oferecer incentivos e razões para 

aprender. Sendo assim, Deci e Ryan (2000) apud Ferreira (2010) juntamente com 

outros pesquisadores chegaram à formulação de uma tipologia de maior 

abrangência e complexidade da motivação extrínseca, as quais apresentam de 

alguma forma ações auto-determinadas e passíveis de escolha pelos indivíduos. 

De acordo com os autores proponentes da teoria, existem entre a 

motivação intrínseca e a motivação extrínseca graus variados de fatores reguladores 

que irão propiciar a internalização e integração dos valores e regulações do 

comportamento, porém antes de apresentá-los se faz necessário conceituar, bem 

como, dimensionar a relevância da internalização para que a mesma possa ser 

melhor identificada em cada forma de regulação da motivação extrínseca. 

A internalização é a capacidade que o indivíduo possui em tomar 

para si regulações externas valorizadas socialmente (normas, valores, crenças, 
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metas). Outro aspecto que fortalece a motivação intrínseca ou as formas extrínsecas 

autônomas é a satisfação das três necessidades psicológicas básicas para 

autonomia, competência e pertencimento. Desta forma, quando a motivação 

intrínseca e internalização ocorrem de maneira adequada, promovem o 

fortalecimento da vitalidade, do desenvolvimento e da adaptação do individuo 

(NIEMIEC; RYAN, 2009 apud FERREIRA, 2010).   

A teoria da autodeterminação postula que as pessoas possuem uma 

propensão inata para internalizar atividades importantes, mesmo que estas não 

correspondam ao seu grau de interesse. Este fato é justificado pela necessidade 

humana de relacionar-se com o grupo social ao qual ela está inserida, sendo assim 

o processo de internalização irá variar, levando-se em conta os mais diversificados 

aspectos que compõem o ambiente no qual o indivíduo se encontra (DECI e RYAN, 

2000 apud FERREIRA, 2010).  

Segundo Ferreira (2010), foi identificado por Deci e Ryan (2000), 

quatro tipos de motivação extrínseca as quais estariam dispostas em um continuum, 

cuja escala se estabeleceria desde comportamentos sem qualquer 

autodeterminação até formas de motivação extrínseca mais Autodeterminadas. 

Estes foram classificados em quatro formas de regulação definidos por: regulação 

externa e introjetada, regulação identificada e integrada. Na figura 1 é possível 

observar as formas de motivação do comportamento, seus tipos de regulação, lócus 

de causalidade e processos correspondentes que compõe o continuum da 

autodeterminação. 

 

2.1.1.1 Regulação externa 

 

 Neste tipo de regulação os comportamentos são orientados por 

contingências externas, ou seja, os indivíduos agem com a intenção de obter alguma 

recompensa ou de forma a evitar algum tipo de punição. Podemos citar como 

exemplo, o aluno que realiza determinada atividade na tentativa de ser 

recompensado pelos pais ou na busca em se esquivar de atos punitivos. 

 

2.1.1.2 Regulação introjetada 
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Na regulação Introjetada apesar do comportamento ainda ser 

controlado por forças externas, nota-se que o indivíduo começa a internalizar os 

valores e regulações do comportamento. Sendo assim, ele receberá os conteúdos 

prontos do ambiente e realizará a atividade ainda sob pressão coercitiva, porém 

suas ações serão conduzidas de modo a evitar um sentimento de culpa. 

 

2.1.1.3 Regulação identificada 

 

A regulação identificada é caracterizada por Ferreira (2010) ao citar 

(Vansteenkiste, Lens; Deci, 2006) como sendo um processo de identificação, no qual 

o indivíduo analisa o valor de uma atividade, para só então aceitar a regulação da 

atividade como própria.  De acordo com os autores, esta regulação ainda apresenta 

uma natureza extrínseca, porém ela se aproxima bastante da motivação intrínseca, 

uma vez que, após optar por realizar determinada atividade, o indivíduo consegue 

identificar na mesma uma razão própria para executá-la e assim passa a agir de 

forma voluntária, autônoma. 

 

2.1.1.4 Regulação integrada 

 

Esta forma de regulação ocorre quando as pessoas determinam o 

comportamento em consonância com estruturas de seu próprio Self.  A regulação 

integrada é o tipo de motivação extrínseca em que o indivíduo apresenta maior 

autodeterminação, pois ele avalia e percebe os valores, as metas e necessidades 

pessoais importantes do seu próprio eu em conexão com a ação. Apesar dela se 

aproximar ao máximo da motivação intrínseca ela ainda é considerada extrínseca, 

pois o comportamento é conduzido com vistas à obtenção de resultados pessoais.  
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              Figura 1: O continuum da Autodeterminação mostrando os tipos de motivação com 

seus estilos regulatórios, Lócus de Causalidade e processos correspondentes.  
               Fonte: RYAN e DECI (2000) apud FERREIRA (2010)  

 

 

Entretanto, cabe salientar que para a obtenção de um 

comportamento plenamente regulado, uma pessoa não deverá passar por toda a 

sequência de pontos dentro da escala do continuum. Os tipos de regulação se 

caracterizam como pontos referenciais na análise do nível de internalização atingido 

em determinada situação. Uma pessoa pode apresentar uma regulação integrada 

para determinada tarefa e ao mesmo tempo demonstrar regulação introjetada para 

outra, ou seja, seu comportamento varia conforme o grau de internalização para 

cada atividade.  

Desta forma, é possível observar a existência de diferentes formas 

de autorregulação que podem influenciar no funcionamento psicológico das 

pessoas. Ferreira (2010) cita inúmeras pesquisas desenvolvidas com o intuito de 

uma melhor compreensão deste fenômeno, entre estas se encontra o estudo de 

Ryan e Connel (1989), no qual os autores buscaram verificar os comportamentos 

desempenhados pelos estudantes para a execução dos deveres de casa, ou seja, 

quais razões eram utilizadas no engajamento dos alunos para com a tarefa. Os 

resultados identificaram que os estudantes classificados como regulados 

externamente apresentaram menor interesse nas atividades, nos alunos com 

regulação introjetada foram observadas um empenho maior, porém esteve 
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associado a sentimento de ansiedade e enfrentamento menor perante as situações 

de fracasso. Ao passo que, os estudantes que apresentaram regulação identificada, 

além de realizarem a tarefa com um nível de esforço, interesse e prazer maior que 

os demais, demonstraram enfrentamento positivo frente às dificuldades.  

Esta e outras pesquisas justificam a necessidade de que o ambiente 

escolar possa ser um espaço facilitador de autonomia, visto que, quanto mais 

autoregulados os comportamentos, maiores serão os níveis de empenho e 

persistência dos alunos diante dos desafios. Em suma, promover a internalização da 

motivação extrínseca é fundamental para que estudantes iniciem e mantenham suas 

atividades educacionais, que em si, não despertam interesse ou motivação 

intrínseca.  

Além disso, de acordo com os próprios princípios da Teoria da 

Autodeterminação, para a ocorrência de um desenvolvimento saudável do 

organismo, se faz necessário que as pessoas satisfaçam suas necessidades 

psicológicas básicas de competência, autonomia e pertencimento, que serão 

apresentadas a seguir.  

 

2.1.2 Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas 

 

Deci e Ryan (2000 apud Guimarães e Boruchovith, 2004) inspirados 

em autores como White e De Charms propuseram três necessidades psicológicas 

básicas consideradas inatas e, portanto universais, são elas; a necessidade de 

competência, de autonomia e de pertencimento e, na medida em que são satisfeitas 

parecem ser determinantes da motivação intrínseca, sendo essenciais para um 

desenvolvimento psicológico saudável.  

A necessidade de competência está ligada as proposições de White 

(1975) (conforme apresentado anteriormente), e se refere à capacidade que os 

indivíduos possuem para interagirem satisfatoriamente com o meio ambiente em que 

vivem. Ela está relacionada intimamente com situações que exigem do organismo, a 

realização de tentativas que possibilitem o domínio de certa habilidade, 

proporcionando sentimento de competência e sensação de bem estar.   

 O conceito de necessidade psicológica de autonomia foi inspirado 

nos trabalhos realizados por deCharms (1984) e pressupõem a capacidade  inata 

que um indivíduo possui em agir de acordo com seu próprio desejo, ou seja, as 
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pessoas se envolvem em determinada ação por acreditarem que o fazem por livre e 

espontânea vontade.  Ao agirem segundo sua força e desejo interior, de forma 

autônoma, os indivíduos atribuem às suas próprias ações as transformações 

ocorridas no ambiente em que vivem. A sensação de se sentir responsável por tais 

mudanças promove sentimentos de causação pessoal, os quais podem acarretar no 

indivíduo um comportamento intrinsecamente motivado. Consequentemente, estes 

passam a fixar metas e analisar os acertos e dificuldades com vistas a identificarem 

as ações necessárias, para que seus objetivos e progresso possam se tornar 

viáveis. 

A necessidade de pertencer ou de estabelecer vínculos, apesar de 

se apresentar em posição de menor destaque, em relação às necessidades de 

autonomia e competência na determinação da motivação intrínseca, tem sido 

destacada desde 1950 por Harlow como sendo elemento imprescindível para um 

desenvolvimento adequado dos indivíduos, visto que, os mesmos necessitam de um 

ambiente seguro, onde se sintam amados, para realizarem suas ações exploratórias 

em qualquer etapa de sua vida. (Reeve e Sickenius, 1994 apud Guimarães e 

Boruchovith, 2004). 

Com o objetivo de estabelecer uma relação entre a qualidade 

motivacional dos alunos investigados e suas autopercepções das Necessidades 

Psicológicas Básicas de competência, autonomia e engajamento, Ferreira (2010), 

constatou que a motivação acadêmica autônoma estava associada aos alunos cujas 

percepções citadas acima eram mais elevadas. Além disso, os autorelatos dos 

estudantes sobre tais percepções possibilitaram identificar que quanto maiores estas 

se apresentavam mais estas se aproximavam na escala do continuum da motivação 

intrínseca e das formas autoreguladas da motivação extrínseca, confirmando assim 

as assertivas da Teoria da Autodeterminação, de que quanto maior a percepção das 

necessidades Psicológicas Básicas mais autodeterminada é a regulação que 

controla o comportamento humano. 

Considerando ser de suma importância a satisfação de tais 

necessidades psicológicas básicas para um desenvolvimento equilibrado dos seres 

humanos, evidencia-se aqui o quanto se faz necessário transformar o âmbito escolar 

em uma fonte abastecedora de tais determinantes da motivação intrínseca, bem 

como das formas autodeterminadas/autônomas da motivação extrínseca. Para tanto, 

se torna imprescindível que os educadores tomem conhecimento o quanto sua 
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postura frente às estratégias de ensino pode contribuir para a promoção de um 

ambiente favorecedor de motivação. 

Entretanto é necessário que os educadores coloquem de lado 

crenças que os tornam impotentes perante o problema da motivação dos alunos, 

levando-os a acreditarem que este é um problema para o qual não se tem solução. 

Este fato tem se configurado como um dos maiores empecilhos no âmbito escolar, 

“[...] a motivação dos alunos esbarra na motivação de seus professores” (BZUNECK, 

2009, p.28).  

De acordo com Bzuneck (2009) ao citar Bandura (1993), a 

motivação dos educadores está relacionada às crenças do mesmo em sua auto-

eficácia. Desta forma, a crença depositada na sua capacidade de enfrentamento das 

dificuldades de aprendizagem seria o ponto de partida na solução dos problemas de 

motivação dos alunos. Compreendendo que a crença na auto-eficácia alta é 

resultado de influências sociais positivas, é incontestável a colaboração que o 

educador deve receber de todos os seus colegas de trabalho.  

A partir do momento que todos os envolvidos no processo de ensino 

e aprendizagem se envolverem harmonicamente nesta ação estaremos caminhando 

para uma educação capaz de formar indivíduos confiantes, resilientes e acima de 

tudo capazes de transformarem a si mesmo bem como o meio em que vivem. Tendo 

em conta a importância das crenças de autoeficácia dos professores como 

mediadores da motivação do aluno, optou-se neste trabalho por uma compreensão 

mais abrangente sobre o papel exercido pelas crenças de autoeficácia e 

autorregulação no comportamento humano e consequentemente a importância de 

que as mesmas sejam fortalecidas tanto para o desenvolvimento humano global, 

quanto no processo de aprendizagem.  
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3 CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA. 

  

Considerando a relevância da motivação para que o processo de 

ensino e aprendizagem ocorra satisfatoriamente, tanto para o aluno quanto para o 

professor, torna-se imprescindível que haja um aprofundamento nos estudos que 

identifiquem quais os fatores presentes no desenvolvimento humano que podem 

favorecer o aparecimento da automotivação. 

Desta forma, buscaremos a seguir analisar a motivação sob o 

enfoque da teoria social cognitiva, buscando assim compreender o modo como as 

crenças de autoeficácia e a autorregulação influenciam o comportamento humano e 

agem como elementos colaboradores no processo motivacional. 

De acordo com Olaz e Pajares (2008), a Teoria Social Cognitiva de 

Albert Bandura surge por volta da década de 60, da necessidade de implementação 

das teorias de aprendizagem social, cujo enfoque se concentrava apenas na 

influência do meio externo sobre a aprendizagem. Para Bandura estas teorias 

apesar de apresentarem explicações relevantes para o aprendizado humano elas 

eram incompletas, faltava incorporar ao contexto aspectos internos presentes nos 

indivíduos e que exerciam importante papel no comportamento e ação do sujeito.  

Sendo assim, a Teoria Social Cognitiva preconiza que tanto os 

aspectos internos quanto os externos são importantes para a aprendizagem, ou 

seja, o pensamento e ação humana são frutos da inter-relação dos aspectos 

ambientais, comportamentais e pessoais, e é por meio da sua interação que o ser 

humano se desenvolve, transformando-se a si mesmo e transformando o ambiente 

do qual faz parte. Esta interação foi denominada por Bandura como determinismo 

recíproco e se torna o princípio básico para o estudo dos fenômenos psicossociais 

(BANDURA, 2008). 

Segundo Azzi e Polydoro (2008), esta visão denota a concepção de 

agência humana, onde os indivíduos assumem uma posição ativa no processo de 

desenvolvimento, agindo intencionalmente na produção de suas vidas. Este agir de 

forma intencional demonstra que o ser humano não apenas reage ao ambiente, mas 

que ele é capaz de interpretá-lo, refletir sobre ele e desta forma planejar ações que 

possam melhor se adequar à sua realização.  Ao analisar esta forma de ação do ser 

humano, é possível perceber as cognições utilizadas para antecipar ações e a forma 

como estas atuam como mediadores da ação. Assim sendo evidencia-se a 
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importância da influência dos fatores internos na realização de determinadas tarefas, 

e é para tanto que dentre as microteorias que segundo Azzi e Polydoro (2010) 

integram a Teoria Social Cognitiva que analisaremos a seguir a teoria das crenças 

de autoeficácia e de autorregulação. 

A auto-eficácia pode ser definida sucintamente como sendo a crença 

que o ser humano possui na capacidade de realizar determinada ação. Para tanto 

Azzi e Polydoro (2010, p.128) ao citarem Bandura (1997) enfatizam que “[...] a 

autoeficácia percebida refere-se às crenças de alguém em sua capacidade em 

organizar e executar cursos de ação requeridos para produzir certas realizações”.  

As autoras chamam a atenção para um erro que comumente 

acontece ao confundirem a autoeficácia com autoconceito e autoestima, as quais se 

configuram em autocrenças com definições distintas. Desta forma, autoconceito 

seria a definição de um conceito que o indivíduo constrói a cerca de si mesmo ao 

longo de sua vida, ao passo que autoestima se configuraria em um sentimento de 

gostar ou não de si próprio. Além disso, elas alertam que a autoeficácia muitas 

vezes é vista equivocadamente como expectativa de resultados, o que não é 

verdade, pois quando pensamos nos resultados este pensamento nos remete a algo 

posterior a ação, enquanto que avaliar a autoeficácia é pensar em algo que 

antecede o resultado, isto é, na forma como iremos desempenhar tal ação. 

O julgamento que as pessoas fazem acerca da autoeficácia auxilia 

na predição dos esforços necessários para a realização de uma tarefa, a quantidade 

de tempo para a execução da mesma o quanto terão que persistirem e quão 

resilientes deverão ser diante das adversidades, além disso, fornece aos indivíduos 

o conhecimento das sensações e emoções as quais ele estará exposto ao realizar 

determinada atividade.    

De acordo com a teoria de auto-eficácia de Albert Bandura, quando 

os indivíduos possuem uma forte crença na capacidade de desenvolver certa 

atividade eles acreditam em seu potencial, sendo assim maior será a sua motivação 

e maior o esforço desempenhado para atingir o seu objetivo. Por outro lado se a 

meta traçada não for alcançada, o individuo não desistirá rapidamente. O fracasso 

representará para o sujeito como sendo a deficiência de uma habilidade que pode 

ser adquirida ou como resultado de pouco esforço. Desta forma, a crença na 

capacidade de resolver, o fará tentar quantas vezes for possível. A auto-eficácia 

também exerce forte influência no poder de decisão dos indivíduos, quanto à 
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escolha de sua carreira ou formação, pois uma vez que o sujeito se identifica sendo 

extremamente capaz de executar uma ação em determinada área, maior será a 

probabilidade de escolher uma profissão que esteja ligada àquilo que o sujeito 

acredita ser muito competente.   

De acordo com Azzi e Polydoro (2010) ao citarem Bandura (1977; 

1986; entre outros), os indivíduos formam suas crenças de auto-eficácia 

principalmente por intermédio de quatro fontes: a experiência direta, a experiência 

vicária, a persuasão social e pelos estados somáticos e emocionais.  

Na experiência direta, a cada ação que o individuo realiza, ele 

procurará refletir sobre os resultados obtidos, dessa reflexão nasce à crença de sua 

capacidade de realizar tal ação. Quanto maiores forem os resultados positivos maior 

será a crença do sujeito nas suas capacidades.  

As crenças de autoeficácia também podem ser adquiridas pela 

experiência vicária na qual o sujeito aumenta suas crenças de auto-eficácia por meio 

da observação do comportamento de outra pessoa. Os indivíduos se utilizam deste 

artifício quando não possuem experiência na atividade colocada, sendo assim eles 

acreditam que ao modelar a ação de acordo com a do outro, a possibilidade de 

realizá-la será maior.  

Além disso, elas podem ser formadas pela persuasão social, ou 

seja, os indivíduos se tornam mais confiantes quando são estimulados por 

intermédio de persuasores presentes no seu convívio social, assim como pelos 

estados físicos e emocionais. Os indivíduos percebem-se capazes de realizarem 

uma ação qualquer por intermédio de suas reações fisiológicas. Dessa forma, os 

sujeitos que apresentam fortes pensamentos negativos, apresentarão durante a 

ação sentimentos como ansiedade e agitação que lhes fornecerão autoeficácia baixa 

e consequentemente um desempenho indesejado. 

 

3.1 A AUTOEFICÁCIA E A AUTORREGULAÇÃO 

 

Segundo Azzi e Polydoro (2010), a autorregulação na teoria social 

cognitiva pode ser definida como sendo um autocontrole do comportamento, isto é 

os indivíduos possuem a capacidade de planejar ações, controlando-as de acordo 

com parâmetros pessoais de conduta. As autoras a definem como um 

autogerenciamento que acontece associado às ações do ambiente e que deve ser 
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ativado e que opera por intermédio de três subfunções; a auto-observação, o 

julgamento e a autorreação. A forma com que os indivíduos se autorregulam exige 

precisão e coerência diagnosticados por meio de sua auto-observação e 

automonitoramento.  Pela auto-observação os sujeitos adquirem informações acerca 

da própria ação em si, dos aspectos pessoais e do ambiente em que acontece o 

comportamento e a avaliam. Esta avaliação resultará na atribuição de um valor a 

atividade desenvolvida, que passará a fazer parte do seu julgamento. Este por sua 

vez fornecerá ao sujeito uma realimentação, que lhe propiciará condições de 

modificar suas ações de acordo com as conseqüências anteriores refletidas e 

autodirecionadas. A autorreação se configuraria então na mudança de 

comportamento, segundo as experiências vividas. 

Azzi e Polydoro (2010) mencionam que Bandura (1997) faz uma 

critica as teorias que preconizam o feddback negativo, e para tanto realiza uma 

releitura das mesmas na qual o autor defende que a autorregulação acontece dentro 

de um processo hierárquico, em que tanto a produção de discrepâncias 

desequilibradoras como a redução delas, exerce importante papel na avaliação do 

comportamento, haja vista, que ambas exigem do indivíduo um envolvimento pró-

ativo e reativo sobre a ação. 

Em síntese, os principais processos envolvidos na autoregulação da 

aprendizagem de acordo com Schunk e Ertmer (2000) apud Azzi e Polydoro (2010, 

p.139) são: 

                          Estabelecer objetivos, atender regras, usar estratégias cognitivas 
apropriadas, organizar o ambiente de trabalho, usar os recursos de 
forma eficaz, monitorar o próprio desempenho, gerenciar o tempo 
disponível, buscar ajuda se necessário, manter crenças de 
autoeficácia positivas, perceber o valor do aprendizado, identificar os 
fatores que influenciam a aprendizagem, antecipar os resultados das 
ações, experimentar satisfação com o próprio esforço. 

 

Frente a estas importantes afirmações, pode-se concluir que a 

motivação configura-se como dimensão fundamental da autoregulação.  

 

 

3.2 AS CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA E A MOTIVAÇÃO NA PERSPECTIVA  

SOCIAL COGNITIVA 
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De acordo com Azzi e Polydoro (2010), a motivação é identificada 

por Bandura (1991), como sendo um constructo geral associado ao sistema de 

mecanismos reguladores, os quais comumente estão relacionados com as funções 

diretivas e de ativação, isto é, para ele a motivação se configura em um conjunto de 

fatores que levam as pessoas a agirem. Bandura ainda classifica a motivação em 

três classes motivacionais: biológica, incentivos sociais e cognitiva. 

A primeira classe de base biológica “[...] inclui condições biológicas 

de déficits celulares e eventos aversivos externos que ativam o comportamento 

consumatório ou protetor, por meio de desconforto físico (Bandura, 1991 apud Azzi e 

Polydoro, 2010, p. 132)”.  A classe de motivadores associada aos incentivos 

pessoais se refere às experiências pessoais adquiridas ao longo do 

desenvolvimento, sejam elas de caráter positivo ou negativo. Geralmente ocorrem 

associadas às reações sociais das pessoas e podem vir a se caracterizar como 

sinais preditores de punição e reforçamento, e exercer a função de incentivos 

primários. A terceira classe de motivadores é de base cognitiva, para o autor grande 

parcela da motivação humana é gerada a partir da cognição. Neste tipo de 

motivação as pessoas são motivadas por si próprias e orientam suas ações pelo 

pensamento antecipatório, ou seja, as pessoas são capazes de preverem os 

resultados de suas ações e assim contribuir, no presente, para suas ações futuras. 

Além disso, criam crenças sobre si mesmas, que as possibilitam ter conhecimento 

de suas capacidades na execução de determinadas tarefas e assim estabelecem 

objetivos, planejam suas ações de modo que as mesmas possam conduzi-las a 

alcançar seus ideais. 

Segundo Pajares & Schunk (2005) apud Azzi e Polydoro (2010), os 

constructos e teorias na área da motivação apresentam o mesmo foco, em sua 

grande maioria tomam por fundamento central o papel das autocrenças. No entanto, 

apesar de todas estas concepções contribuírem significativamente para o estudo da 

Teoria Motivacional, não é objetivo deste trabalho se aprofundar nas demais teorias 

e assim buscar-se-á neste momento aproximarmos as afirmações da teoria da 

autoeficácia de Bandura no campo educacional. 

De acordo com Azzi e Polydoro (2010), é possível identificar um 

número consubstancial de pesquisas desenvolvidas pelo próprio Bandura, assim 

como de pesquisadores de diferentes países, as quais forneceram resultados a 

respeito do papel da autoeficácia nas mais diversas áreas, entre elas, no âmbito 
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educacional. Ao citarem Pajarez e OLaz (2008), as autoras apresentam constructos 

pesquisados neste campo relacionados a: realizações acadêmicas, estabelecimento 

de objetivos, comparações sociais, atribuições de sucesso e fracassos, resolução de 

problemas, memória,ensino, carreira e formação de professores. De acordo com 

Azzi; Polydoro & Bzuneck (2006), o contexto escolar têm sido palco de inúmeras 

investigações sobre as crenças de autoeficácia com relação aos mais variados 

segmentos: professores, alunos, gestores, equipe e a totalidade da escola.  

As pesquisadoras Costa e Boruchovitch (2006) confirmam a 

relevância desta análise constatando que uma gama de estudos vem sendo 

realizados, de forma geral, partindo de duas perspectivas impactantes: uma definida 

pela autoeficácia em relação à aprendizagem, desempenho escolar e motivação e, 

outra relacionada às variáveis pessoais e contextuais na crença de autoeficácia. 

Outro importante pesquisador Bzuneck (2008 apud Azzi e Polydoro 2010), com a 

finalidade de uma compreensão maior sobre o estado da arte das pesquisas sobre a 

autoeficácia no âmbito educacional realizou uma retrospectiva histórica do tema, 

bem como muitas outras investigações entre as quais merece destaque o estudo 

citado abaixo. 

Goya; Bzuneck e Guimarães (2008) realizaram uma pesquisa com o 

intuito de medir as crenças de autoeficácia de professores do ensino médio, que 

ministravam a disciplina de física, e a motivação de seus alunos para aprender. 

Nesta os pesquisadores optaram por avaliar, tanto as crenças de autoeficácia 

pessoal dos docentes, ou seja, a percepção que os mesmos possuíam em relação a 

sua capacidade para ensinar como também suas crenças de autoeficácia de forma 

específica ao ensino de física, Além disto, buscaram evidenciar a qualidade 

motivacional para a aprendizagem, bem como, a utilização de estratégias de estudo 

do aluno. 

 Ao analisar os dados obtidos, verificaram que, em relação à 

autoeficácia pessoal foi possível perceber que os professores apresentaram um 

julgamento superior à média. No entanto, o resultado obtido no que se refere à 

autoeficácia para o ensino de física, os mesmos apresentaram uma percepção mais 

atenuada em comparação com a primeira. Para esta constatação, os pesquisadores 

relataram que pode ser observada certa insegurança por parte dos professores, 

quanto à capacidade de “[...] darem conta de sua tarefa de ensino, ou seja, de 
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conseguirem os resultados desejados (GOYA; BZUNECK; GUIMARÃES, 2008, 

p.61)”.  

 

Os escores obtidos na segunda proposta da pesquisa, no que se 

refere à associação da percepção de autoeficácia docente e a motivação e utilização 

de estratégias acadêmicas, revelaram que a crença de autoeficácia pessoal dos 

professores, está relacionada de forma positiva com a motivação para aprender 

física dos alunos e em grau inferior na utilização de estratégias para o estudo. Já a 

crença de eficácia docente em relação ao ensino apresentou relação negativa com a 

duas variáveis.  

Os pesquisadores argumentam que, apesar das análises estatísticas 

adotadas serem de natureza correlacional, e, portanto, não permitirem inferências 

causais, “[...] correlações, quer sejam positivas ou negativas, sempre sugerem algum 

tipo de influência numa determinada direção, ou mais provavelmente recíproca 

(GOYA, BZUNECK e GUIMARÃES, 2008, p. 61)”.   

A correlação identificada na pesquisa citada acima foi apenas 

moderada. Entretanto, os autores destacam que existe uma série de fatores que 

podem influenciar o comportamento do aluno em sala de aula, e, que muitas vezes 

somente a competência dos professores para o ensino pode não ser elemento 

suficiente para o sucesso escolar. Neste sentido, eles sinalizam para os dados 

obtidos ao relacionar o nível de motivação dos alunos, em comparação com a série 

em que os mesmos se encontravam. De acordo com os resultados foi possível 

perceber que os estudantes que se encontravam no terceiro ano do ensino médio e, 

portanto, próximos de realizar o vestibular, tanto o nível de motivação quanto a 

utilização de estratégias de estudo foram maiores que em relação com os 

estudantes das séries anteriores. Este fato pode ser explicado pela relevância que 

professores e estudantes atribuem ao vestibular e, em especial o incentivo do 

professor quanto ao empenho nos estudos dos alunos para atingirem a meta de 

serem aprovados no vestibular, o que confirma a necessidade do professor 

fortalecer em seus alunos a internalização da importância das tarefas escolares e 

assim, motivando-os para o desenvolvimento de suas potencialidades. 

Embora cada abordagem acerca da autoeficácia no âmbito 

educacional se caracterize como importante aliado na busca por uma melhoria no 
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ensino, neste trabalho, o objetivo é compreender melhor o papel da autoeficácia 

docente. 

De acordo com Azzi; Polydoro & Bzuneck (2006), os diversos 

estudos desenvolvidos acerca da autoeficácia docente indicam que professores 

identificados com níveis elevados da mesma, apresentam características 

importantes em suas ações educativas que se configuram em: maneiras 

diversificadas de explicar um conteúdo (com vistas a atingir alunos com diferentes 

necessidades de ensino), manejo de aula, escolhas de estratégias de ensino 

diversificadas, além de motivação, compromisso, enfrentamento e persistência maior 

frente às dificuldades encontradas. 

Como é possível, observar os resultados destes estudos indicam a 

importância de que formadores e gestores planejem e orientem suas ações para o 

desenvolvimento de habilidades que venham a contribuir para a construção da 

autoeficácia docente, visto que ao perceberem-se como altamente capazes de 

promover um ensino de qualidade a todos os alunos, os professores serão 

mediadores da motivação autônoma. 

Ao considerarmos o atual processo de produção de conhecimento 

que se encontra a cada dia mais acelerado e a multiplicidade de informações, as 

quais os alunos têm acesso, equipar os alunos com ferramentas intelectuais, 

capacidades regulatórias e autocrenças, pelas quais estes possam se autoeducar ao 

longo de suas vidas é um dos maiores objetivos da educação. No entanto, a escola 

pouco tem contribuído para o desenvolvimento da autoregulação de seus alunos no 

processo de aprendizagem (BANDURA, 1993, 2006 apud AZZI E POLYDORO, 

2010).  

Neste sentido, ampliar o número de pesquisas que possam 

evidenciar a importância de se promover e fortalecer as crenças positivas dos 

docentes e, consequentemente, obter um ambiente capaz de fortalecer a motivação 

intrínseca dos alunos, é um ponto crucial neste momento em que se busca 

transformar o ensino em prol de sua adequação ao contexto atual.  

Diante de tal evidência e considerando que a autoeficácia exerce 

importante papel na motivação dos estudantes, visto que o julgamento que o 

professor tem acerca de si irá regular suas práticas educativas, conduzindo-o assim 

a um maior comprometimento com o processo de ensino, utilizando-se de 

estratégias diversificadas, adaptando-se a situações desafiadoras e 
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consequentemente promover a autonomia e auto-reflexão de seus alunos é que 

buscamos com este trabalho de conclusão de curso avaliar a qualidade motivacional 

do aluno e a relação com a percepção de autoeficácia do professor.   

Apesar das inúmeras pesquisas e as evidências apresentadas, “[...] 

ainda há um grande campo de investigação na temática da automotivação, 

autoeficácia e autorregulação a ser explorado, em especial, na realidade brasileira” 

Azzy e Polydoro (2010, p. 141). Com os resultados deste trabalho, pretende-se 

sinalizar para a necessidade de que mais estudos possam ser realizados sobre os 

constructos da motivação.  
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4. METODOLOGIA 

 

Considerando a importância de uma coleta de dados, que possibilite 

uma análise interpretativa relevante para a pesquisa, buscaremos abordagens 

metodológicas que viabilizem o alcance dos objetivos pretendidos. 

Neste sentido esta pesquisa é de caráter exploratório, descritivo, 

visto que seus objetivos buscam além de uma familiarização com o problema 

proposto tornando-o mais claro, descrever por meio da aplicação de um questionário 

o elemento motivador do comportamento do aluno para a aprendizagem e o nível de 

percepção de autoeficácia presentes na postura docente para o ensino.  

Quanto à abordagem ela é de cunho qualitativo e quantitativo. 

Qualitativo no sentido que envolve a aproximação ao objeto de pesquisa por meio da 

observação e participação do investigador ao campo de pesquisa. Estes fatores 

indicaram a necessidade de primeiramente fazer um levantamento teórico por meio 

de revisão bibliográfica que oportunizasse um melhor planejamento da investigação. 

Tal iniciativa evidenciou-se necessária seguindo as propostas de Neves (2007, 

p.55), o qual argumenta que: 

O início da pesquisa surge com a definição de um objeto de estudo. 
Porém, alguns pesquisadores advogam que o estudo se inicia 
sempre com uma questão: é quando procuramos saber o porquê das 
coisas. [...] A dúvida surge por meio da observação curiosa do 
mundo [...] provoca um questionamento a seu respeito. Buscam-se 
então na literatura ou nos veículos de comunicação, informações 
existentes sobre o objeto de estudo, no sentido de construir um 
arcabouço teórico para um melhor delineamento do estudo. 

Esta pesquisa também se configura sob uma abordagem 

quantitativa, uma vez que, para a obtenção dos objetivos previstos na introdução do 

trabalho nos utilizamos de técnicas (questionário) para a coleta dos dados e calculo 

estatístico para a análise e conclusão da mesma. 

 

4.1 PARTICIPANTES 

 

Esta pesquisa foi realizada com uma amostra de cento e sessenta e 

um alunos (161), composto por 79 meninos e 82 meninas do ensino fundamental 

primeira fase (mais especificamente com alunos do 4º ano) e sete (7) professores. 
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As faixas etárias das crianças variam de nove a onze anos. A escolha desta faixa 

etária se deve principalmente em função das argumentações de Medeiros, Loureiro, 

Linhares e Marturano (2000), que enfatizam ser nesta fase a criança passa por uma 

crise evolutiva entre o desafio da produtividade e a inferioridade, na qual a criança 

necessita ganhar reconhecimento em desempenhar determinada ação. O sucesso 

alcançado neste período é essencial para conclusão satisfatória desta crise, uma 

vez que é muito representativo para a criança ser identificada como capacitada para 

exercer atividades valorizadas na sociedade. O grupo de docentes analisados foi 

composto por professores, com idade entre trinta e oito e cinqüenta anos, todas do 

sexo feminino e com tempo de magistério variando entre dez e vinte oito anos. 

  As instituições escolares selecionadas por conveniência fazem 

parte da rede municipal de ensino de uma cidade da região metropolitana de 

Londrina. Os questionários foram aplicados para sete turmas e para os respectivos 

professores regentes de cada turma de 4º ano investigada.  

 

4.2 INSTRUMENTOS 

 

Tendo por objetivo analisar, a qualidade motivacional do aluno, 

avaliada pelo continuum da autodeterminação, da teoria de Deci e Ryan, foi aplicado 

um questionário em escala Likert, contendo 25 questões. O instrumento utilizado foi 

adaptado e validado por Ferreira (2010). Com o objetivo de verificar a possibilidade 

de estabelecer relação entre a qualidade da motivação dos alunos e a percepção de 

crenças de autoeficácia docente, foi aplicado aos professores das respectivas 

turmas, um questionário sobre suas crenças de autoeficácia. A coleta dos dados dos 

professores foi realizada por meio de um questionário sobre crenças de autoeficácia 

em escala Likert, contendo 20 questões, validado por Bzuneck e Guimarães (2003).  

 

4.3 PROCEDIMENTOS 

 

As primeiras iniciativas para a efetivação desta pesquisa foram  no 

sentido de obter consentimento para a realização da mesma, assim sendo optou-se 

em procurar a Secretaria Municipal de Educação da cidade com o intuíto de informar 

o objetivo do estudo e consequentemente conseguir permissão para a aplicação dos 
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questionários. 

A pessoa responsável  informou que as escolas tinham autonomia 

para consentir ou não a realização da pesquisa, e a orientação foi a de procurar as 

instituições escolares pessoalmente, para que por meio de um contato direto fosse 

possível solicitar a colaboração das mesmas para a coleta de dados. 

As visitas foram feitas em cinco escolas do município. Sendo que 

destas somente uma não consentiu a pesquisa, com a justificativa de que os 

professores não dispunham de tempo para a realização da mesma. As escolas que 

aceitaram contribuir para o estudo, foram muito receptivas e demonstraram grande 

interesse ao solicitarem um retorno ao término da pesquisa, para que pudessem ter 

conhecimento a respeito dos resultados. 

Os dias para a aplicação do questionário foram marcados com 

antecedência, evitando assim tumultuar a rotina escolar. A aplicação do questionário 

foi realizada com o auxílio de uma aluna do 1º ano do curso de Pedagogia,  a qual 

orientava os alunos no caso de dúvidas enquanto o outro pesquisador realizava a 

leitura  das instruções do questionário. O questionário dos professores foi aplicado 

simultaneamente ao dos alunos, e enquanto este respondia as questões em um 

canto da sala a orientação era dada aos alunos no preenchimento de seus 

respectivos questionários. 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados obtidos sobre a qualidade motivacional dos alunos foram lançados 

no programa STATISTICA AX da Statsoft (VERSÃO 7) sendo analisadas as 

frequências das respostas e, posteriormente, uma análise quanti-qualitativa dos 

resultados obtidos.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos a partir do instrumento de 

avaliação da qualidade motivacional do aluno, com um questionário em escala 

Likert, foi possível constatar que, entre os 161 investigados aparecem os 5 níveis de 

regulação do continuum da autodeterminação. Ou seja, em todas as salas de aula 

aparecem todos os tipos de regulação do continuum, desde a desmotivação, 

passando pela Motivação Extrínseca, com a regulação extrínseca, introjetada e a 

identificada, até a Motivação Intrínseca. Todas estas regulações apareceram em 

proporção semelhante, este dado foi confirmado pela aplicação do teste de diferença 

entre as médias, que demonstrou não haver diferença entre as mesmas. Em outras 

palavras, podemos dizer que, de modo geral, dentro de uma sala de aula de 4º ano 

é provável que encontremos alunos com todos os níveis de motivação, incluindo a 

desmotivação. Os dados são apresentados na tabela 1.  

Para Bzuneck (2009) a motivação para aprender tem se configurado 

como um forte obstáculo para o aprendizado em si, visto que sua ausência se 

converte em falta de investimento pessoal do aluno nas tarefas escolares. Alunos 

desmotivados estudam muito pouco ou quase nada e assim não contribuem para a 

construção de seu próprio conhecimento, que só se torna significativo com o 

envolvimento ativo do aluno no processo de ensino e aprendizagem. Se 

considerarmos a soma das médias da desmotivação, da Motivação Extrínseca por 

regulação externa e introjetada, que caracterizam um número maior de alunos 

predominantemente controlados por fatores externos, a colocação do autor nos 

revela um sério problema que se caracteriza como uma situação educacional que 

dificulta a formação de indivíduos capazes do exercício da cidadania e com 

possibilidades de realização pessoal futura.  

Bzuneck (2009) argumenta que é possível observar que professores 

de todos os níveis tem apresentado queixas em relação à desmotivação dos alunos. 

Tais ocorrências estão associadas a indisciplina apresentada pelos alunos em sala 

de aula, como também com relação ao baixo rendimento do mesmo. Para Stipek 

(1993) apud Bzuneck (2009) há de se tomar cautela ao relacionar alguns problemas 

enfrentados pelos professores no cotidiano escolar, pois nem todos se devem à 

Motivação, por exemplo, um aluno pode se apresentar em sala de aula com bom 
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comportamento e aparentemente estar atento, quando na realidade não está. Da 

mesma forma, nem sempre um baixo rendimento pode estar associado à 

desmotivação, uma vez que existem diferentes fatores que influenciam o 

comportamento do aluno e consequentemente seu engajamento frente à ação 

educativa.   

Em pesquisa realizada por Ferreira (2010), na qual se buscou 

analisar a regulação do comportamento associada à satisfação das Necessidades 

Psicológicas Básicas (autonomia, competência e pertencimento), pode-se constatar 

que alunos que apresentaram níveis elevados de satisfação das necessidades 

psicológicas básicas estavam associados com Motivação Intrínseca ou autônoma, 

ao passo que alunos regulados por fatores externos relacionavam-se com baixa 

satisfação destas necessidades. O que permite refletir que nestas salas de aulas 

estudadas, as necessidades psicológicas básicas, de modo geral, não estão sendo 

realizadas. 

Sendo assim, uma boa avaliação em relação à qualidade 

motivacional dos alunos exige do educador um olhar mais acurado dos fatos que os 

envolvem. Este olhar exige que além do julgamento do desempenho e 

comportamento dos mesmos, o educador deva ter conhecimento acerca da 

realidade individual de cada educando, analisando o nível de capacidade do aluno, 

seus conhecimentos prévios, as estratégias utilizadas para o estudo e até mesmo os 

recursos disponíveis para sua realização. Esta ação, além de conhecimento sólido 

do conteúdo a ser trabalhado e do como proporcioná-lo, requer aproximação e 

afetividade, tão necessárias ao desenvolvimento da necessidade psicológica básica 

de Pertencimento, condição básica inicial para que o aluno se sinta pertencendo 

àquele espaço de forma que possa desenvolver a confiança necessária para o 

enfrentamento dos obstáculos, diante da certeza do apoio incondicional de seu 

professor. No entanto, infelizmente, as interações identificadas entre professor e 

aluno nos espaços escolares têm demonstrado serem insuficientes para que tal 

relação seja estabelecida. 

 

 

 

 

 



46 

 

Tabela 1: Análise Descritiva da Qualidade Motivacional do aluno. 

 
           

Variáveis 

Estatística Descritiva da Qualidade Motivacional do aluno 

Válidos Média Mínimo Máximo Desvio 

Desmotivação 161 3,99 2,00 5,00 0,47 

Reg. Externa 161 4,11 1,00 5,00 0,57 

Reg. Introjetada 161 3,97 2,60 5,00 0,58 

Reg.Identificada 161 4,49 1,33 5,00 0,66 

M. Intrínseca 161 4,27 2,60 5,00 0,62 

Fonte: Autora (2012) 

 

Após estas análises procedeu-se a relação dos escores da escala 

aplicada aos professores com a escala aplicada aos alunos. Como são sete 

professores usou-se o ajuste de uma reta de regressão, onde os referidos 

professores foram classificados. Em seguida, fez-se uma redução em três grupos 

relativos: baixo, médio e alto (Pestana; Gageiro, 2000). Essa classificação foi usada 

nos testes de hipótese.  

Para a escala aplicada aos alunos fez-se uma análise fatorial 

exploratória com a “gravação” dos escores de classificação das retas de regressão 

dos fatores. Foram obtidos fatores iguais ao modelo da referida escala. 

Foram realizados os testes de aderência à distribuição normal (teste 

de Kolmogorov-Smirnov– (SPSS, 2003), para se decidir entre testes paramétricos e 

não paramétricos (ANOVA e Kruskal-Wallis, respectivamente) (Dancey; Reidy, 

2006). A tabela 2 mostra os valores do teste de Kolmogorov-Smirnov. 

 

 

Tabela 2- Valores do teste de Kolmogorov-Smirnov para avaliação da 

aderência à distribuição normal. 

  FATOR1 FATOR2 FATOR3 FATOR4 FATOR5 

N 161 161 161 161 161 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,629 1,098 1,262 0,860 1,377 

p-valor 0,823 0,179 0,083 0,451 0,067 

Fonte: Autora (2012) 
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A análise da tabela 1 mostra que os valores da probabilidade de 

significância (p-valor) para todas as variáveis são maiores que 0,05 (valor do nível 

de significância -  - adotado). Assim, devem-se usar testes paramétricos (ANOVA).  

 Foi testada a homogeneidade das variâncias através do Teste de 

Levene para avaliação da Homoscedasticidade e a análise mostrou que todos os 

valores da probabilidade de significância estão acima de 0,05. Assim, aceita a Ho de 

que as variâncias são iguais. Por conta deste resultado aplicou-se a ANOVA. 

A Aplicação da ANOVA segundo a classificação dos professores em 

três grupos composto por crenças de autoeficácia baixa, média e alta e o escore dos 

alunos mostrou que apenas os fatores 3 (Motivação Extrínseca por regulação 

introjetada)  e 5 ( Motivação Intrínseca) apresentam diferenças significantes (p≤, 

0,004 e p≤ 0,047, respectivamente). Por outro lado, estas diferenças não se 

mostraram significativas para os fatores 1 (Desmotivação, p = 0,905 ); 2 (Motivação 

extrínseca por regulação externa, p = 0,091); 4 ( motivação extrínseca por regulação 

identificada, p = 0,077). 

Para localizar as diferenças entre os professores e as respostas dos 

alunos foi utilizado o teste de Tuckey. Para o fator 3 observou-se: uma diferença 

significativa entre o grupo de professores com baixa crença de autoeficácia e os 

professores com média crença de autoeficácia ( p=0,012); uma diferença significante 

entre os professores com crenças de autoeficácia média e alta (0,002). Para o fator 

5 observou-se uma diferença significante apenas entre os professores com baixa 

crença de autoeficácia e alta (p= 0,018).   

 

Uma análise destes resultados nos leva primeiramente a 

constatação feita por Guimarães (2009) de que, as atividades desenvolvidas pelos 

indivíduos em sociedade são na maior parte desenvolvidas por razões externas. 

Dentro do contexto escolar não haveria de ser diferente, pois, de acordo com 

estudos citados ao longo deste trabalho, tem-se verificado que a avaliação cognitiva 

das tarefas assume, preferencialmente, regulações dirigidas a algum fim extrínseco, 

ou seja, obtenção de notas, elogios, premiação ou como forma de evitar punição ou 

sentimento de culpa. 

A identificação de Motivação Extrínseca por regulação introjetada e 

a Motivação Intrínseca relacionadas às crenças dos professores, como foi descrita 
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acima, nos possibilita inferir que podem existir vários apontamentos dentro da 

literatura que justificam tal ocorrência. 

De acordo com a teoria de auto-eficácia de Albert Bandura (2010), 

quando os indivíduos possuem uma forte crença na capacidade de desenvolver 

certa atividade eles acreditam em seu potencial, sendo assim maior será a sua 

motivação e maior o esforço desempenhado para atingir o seu objetivo. Goya; 

Bzuneck e Guimarães (2008) em pesquisa realizada com o objetivo de verificar as 

crenças de autoeficácia de professores do ensino médio e a motivação do aluno 

para aprender física, revelaram que a crença de autoeficácia pessoal dos 

professores, está relacionada de forma positiva com a motivação para aprender 

física dos alunos. 

Para Guimarães e Boruchovitch (2004), o estilo motivacional do 

professor interfere diretamente sobre o comportamento do aluno. Embora, não se 

deixe de considerar que a motivação do aluno receba influência também de suas 

crenças pessoais, expectativas e conhecimentos prévios, dentro da sala de aula, a 

postura adotada pelo professor irá repercutir fortemente sobre o grau de 

comprometimento do aluno nas atividades desenvolvidas. Sendo assim, a 

constatação de que a Motivação Intrínseca ou a autônoma nos alunos estaria 

relacionada com um professor com estilo promotor de autonomia e provavelmente 

com uma percepção de autoeficácia de média para alta, enquanto que a motivação 

por regulação extrínseca, indica maior probabilidade de relação com professores 

com personalidade mais autoritária, com postura controladora e possivelmente com 

percepção de autoeficácia de média para baixa. 

Segundo Brophy (1983) apud Bzuneck (2009), a desmotivação do 

aluno nem sempre pode estar associado para tudo em sala de aula, pois um aluno 

pode demonstrar falta de interesse para determinada disciplina e para outra não, da 

mesma forma que pode apresentar dificuldades em todas as áreas do 

conhecimento. Este fato corrobora a idéia da importância de o professor conhecer as 

especificidades de cada aluno e assim poder intervir junto às suas necessidades 

individuais, de modo a promover motivação para aprender entre todos os alunos. 

Outro aspecto que vale ser considerado está relacionado com a 

forma como a motivação do professor influi diretamente sobre a motivação do aluno. 

De acordo com Bzuneck (2009), tanto o cotidiano vivenciado nas escolas como a 

literatura, tem confirmado que existem fortes evidências sobre o modo como as 
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crenças que os professores possuem exercem importantes influências sobre a 

motivação do mesmo para o ensino. O autor destaca que entre estas, a que se 

apresenta como uma das convicções mais nocivas e prejudiciais para os professores 

está na ideia de que eles “[...] podem fazer muito pouco pela motivação, porque as 

condições contextuais são totalmente adversas, a ponto de frustrarem qualquer 

iniciativa nesse sentido (BZUNECK, 2009, p.28)”. Este argumento sintetiza muito 

bem a realidade das escolas, onde há o predomínio de professores desmotivados 

por diversos fatores como: classes super lotadas, baixa remuneração, péssimas 

condições de trabalho e falta de recursos didáticos, incluindo uma baixa crença de 

autoeficácia, que ao provocar descontentamento entre os educadores geram 

desmotivação nos alunos que não conseguem encontrar no mesmo um modelo a ser 

seguido. 

Por sua vez, o resultado deste estudo confirma o que Bandura 

(1993) apud Bzuneck (2009) salienta sobre as crenças de autoeficácia, que as 

mesmas são fatores relevantes para a motivação dos professores, uma vez que 

níveis elevados deste tipo de percepção promovem o enfrentamento diante de 

situações de desafios, maior investimento em estratégias diferenciadas entre outras 

ações promotoras de aprendizagem de qualidade. Desta forma, altas crenças de 

autoeficácia estão entre um dos principais requisitos aos professores, na busca em 

se resolver o problema da motivação dos alunos e da sua própria. 

 Com o objetivo de constatar a percepção de autoeficácia da 

amostra de professores investigada foi realizada uma análise descritiva das 

questões relacionadas à eficácia pessoal dos mesmos, na qual pode ser identificado 

que dentre o grupo de sete professores analisados seis apresentavam percepção de 

autoeficácia alta, enquanto que apenas um foi classificado com crença de 

autoeficácia média. 

De acordo com Azzi, Polydoro e Bzuneck (2006), os estudos 

desenvolvidos na área têm apontado que existem diferenças marcantes entre 

professores com elevada autoeficácia docente e aqueles com baixa. Segundo os 

autores o educador cujo perfil é identificado com alto crença de eficácia pessoal 

desenvolve um clima positivo em sala de aula para a aprendizagem, demonstra 

organização e planejamento, buscando estratégias que se adequem mais as 

necessidades do aluno, é mais aberto a experimentar coisas novas e, portanto mais 

propenso a melhorar, assume uma postura mais humanística e menos controladora, 
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age persistentemente na busca de auxiliar um aluno que demonstre dificuldades, 

busca aperfeiçoar a autoeficácia e consequentemente determina a motivação, além 

de exibir compromisso, entusiasmo e realização diante da docência. Enquanto que, 

professores com baixa percepção de autoeficácia tendem a apresentar atitudes que 

revelam visão negativa com relação aos alunos e postura controladora sobre o 

comportamento dos mesmos, se utilizando de estratégias persuasivas negativas 

como pressão e punição na tentativa de que os alunos aprendam (BZUNECK, 1996; 

TSCHANNEN-MORAN & WOOLFOLK HOY, 2001). 

Para os autores, comumente é observado que, alunos que são 

mediados por professores engajados na promoção da aprendizagem, apresentam 

motivação, desempenho e autoeficácia, o que confirma o impacto causado pelo 

comportamento do professor no desenvolvimento do estudante (BANDURA et al, 

1993 apud  AZZI, POLYDORO E BZUNECK, 2006). Fato este que é confirmado por 

Bandura (1993) e Goddard, Hoy & Woolfolk (2000) apud Azzi, Polydoro E Bzuneck, 

(2006, p. 155) que enfatizam que “a autoeficácia dos professores aparenta ser um 

bom preditor de sucesso acadêmico do aluno”. 

Desta forma, estes resultados indicam o que a literatura aponta 

sobre uma possível relação entre professores com crenças de autoeficácia mais alta 

e alunos com Motivação Intrínseca ou com Motivação Extrínseca autônoma ou 

autodeterminada. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os desafios impostos aos indivíduos, nos dias atuais, tem exigido de 

cada um conhecimentos e habilidades cada vez mais valorizadas pela sociedade. 

Dispor ou não de tais potencialidades vai influenciar diretamente sobre a qualidade 

de vida do sujeito, visto que vivemos em um mundo comandado pelas regras da 

competição. No entanto, ao atribuirmos à escola a função de capacitar o indivíduo 

para poder competir em “pé de igualdade”, acabamos por nos preocupar 

demasiadamente com a transmissão de conteúdos, sem analisar aspectos 

reelevantes que o fariam caminhar com muito mais sucesso para uma efetiva 

aprendizagem.  

De acordo com, Bandura (1986;1995) apud Bzuneck (2009,), o 

âmbito escolar é formado por alunos que obtêm sucesso se tornando aptos para 

atuarem na nova era da informação em que nos encontramos, e que exige dos 

indivíduos uma maior flexibilidade e autorregulação. Porém, a escola também é 

composta por alunos que não aprendem na mesma velocidade que os outros e que 

são impedidos de caminharem a uma evolução social, uma vez que as sucessões de 

fracassos que acompanham seus históricos escolares os levam a desacreditar de 

suas capacidades, levando-os muitas vezes a um estado alarmante.  Para tanto 

Bandura (1986; 1995) enfatiza que 

[...] a escola não está sabendo lidar corretamente com esse tipo 
aluno, sendo, ao contrário, para eles uma autêntica “escola de 
ineficácia”, ou seja, não os ajuda a recuperar ou manter a crença em 
suas capacidades, em meio às inevitáveis dificuldades e revezes 

(p.131). 

Como já mencionamos no decorrer deste trabalho, a motivação 

autônoma para a aprendizagem exerce papel fundamental no desempenho escolar, 

visto que ela irá determinar a forma como os alunos irão se comportar frente as 

atividades escolares. Seu engajamento, sua persistência, suas percepções acerca 

das tarefas a serem executadas  serão correspondentes com aquilo que o estiver 

motivando. 

 Sendo assim, ao promover um ambiente que favoreça o aluno a 

atingir formas de motivação mais autoreguladas, o educador estará permitindo que o 

aluno possa não só satifazer sua necessidades psicológicas básicas, conduzindo-o 
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ao um desenvolvimento saudável, como também, estará permitindo que ele possa 

internalizar a importância de tais tarefas para si mesmo. 

Considerando a relevância educacional do contexto complexo e 

multideterminado que é a sala de aula, refletir e buscar alternativas para o grande 

desafio que deve ser enfrentado pelo professor, é uma necessidade urgente, pois o 

mesmo deve trabalhar de forma a transformar a desmotivação, a motivação 

extrínseca por regulação externa e introjetada em identificada ou autônoma, o que 

significa a utilização de inúmeras estratégias de ensino, de intervenção junto aos 

alunos, de modo que sua ação educativa possa atingir todos os alunos, sem 

restrição 

Da mesma forma, as percepções de autoeficácia docente destacam-

se como fator determinante de sua ação em sala de aula, visto que o fará acreditar 

em suas potencialidades em administrar e conduzir o ensino de forma eficaz. Fato 

este que irá se traduzir em estratégias variadas de práticas pedagógicas, 

enfrentamento de dificuldades, de desafios e maior comprometimento no processo 

educativo. 

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa indicaram uma 

possível relação entre a qualidade motivacional do aluno e as percepções das 

crenças de autoeficácia que o professor possui acerca de si mesmo. Estes 

resultados confirmam as argumentações de Azzi e Polydoro (2010), de Azzi; 

Polydoro & Bzuneck (2006) entre vários outros estudos realizados sobre a 

autoeficácia docente, que indicam a presença de características da prática do 

professor como: escolha de estratégias de ensino, formas diversificadas de 

explicação de um mesmo conteúdo, enfrentamento e persistência perante situações 

difíceis, comprometimento e motivação.  

Bzuneck (2003) confirma que para se motivar um aluno são 

necessárias estratégias variadas de ensino, e que o envolvimento dos mesmos só 

será possível por meio de um ensino que lhe desperte o interesse e que lhe propicie 

desafios. Neste processo ter um professor que possa lhe servir como modelo de 

persistência, de comprometimento, de entusiasmo e apreço pelos estudos servirá 

como instrumento na promoção de emoções positivas, que os façam perceber que 

suas metas podem ser alcançadas e que pequenos fracassos podem ser superados. 

Portanto, no contexto escolar e em especial na pratica docente, na 
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medida em que professores desenvolvam confiança em sua capacidade para 

ensinar, sentir-se-ão mais motivados para atingir as metas estabelecidas do ensino. 

Assim, a autoeficácia, tanto para professores quanto para alunos, se constitui em 

forte mediador frente aos compromissos assumidos relativos ao processo de ensino 

e aprendizagem. Para finalizar, vale destacar os resultados de Pintrich e Groot 

(1990) apud Azzi e Polydoro (2010, p.140) que corroboram a relação na qual: “[...] é 

preciso integrar os componentes da motivação (autoeficácia) e da aprendizagem 

autorregulada nos modelos teóricos sobre a aprendizagem escolar”.  

É imprescindível, portanto, que os educadores tomem conhecimento 

da forma como sua postura frente às estratégias de ensino pode contribuir para a 

promoção de um ambiente favorecedor de motivação. Nesta perspectiva, fica 

evidenciada a necessidade urgente de transformar o âmbito escolar em uma fonte 

abastecedora e mediadora de professores e alunos autoreguladores, autoeficazes e 

consequentemente motivados de forma autônoma. 
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ANEXOS 
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                                                        ANEXO A 

                  QUESTIONÁRIO EM ESCALA LIKERT DOS PROFESSORES 

 

 

 

Por favor, responda cada um dos itens seguintes da escala Likert, especificando o 

quanto cada um é verdadeiro para você em relação à sua crença de eficácia 

enquanto professora. Use a escala: onde “1” representa totalmente falso até “5”, 

totalmente verdadeiro. 

 
 

1. Quando realmente tento sei que posso dar conta dos alunos mais 

difíceis. 

1 2 3 4 5 

 

2. Se um aluno não se lembra do que eu ensinei numa aula passada eu 

saberia como melhorar sua aprendizagem na lição seguinte. 

1 2 3 4 5 

 

3. Quando um aluno consegue uma nota melhor do que usualmente 

recebe é porque eu descobri melhores meios de ensinar aquele aluno. 

1 2 3 4 5 

 

4 Se um aluno em minha aula se torna bagunceiro e perturbador, com 

toda certeza eu conheço técnicas com as quais eu o controlo 

rapidamente. 

1 2 3 4 5 

 

5. Se os pais fizessem mais por seus filhos os professores também 

poderiam fazer mais. 

1 2 3 4 5 

 

  

Nome do professor: 

Escola: 

Questionário n
o
: 

 

Masculino  Feminino Tempo de 

magistério: 

Idade: Série que leciona: 
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6. Se levarmos em conta todos os fatores os professores não representam 

uma influência poderosa sobre os alunos. 

1 2 3 4 5 

 

7. Quando um aluno está tendo dificuldade em alguma tarefa, usualmente 

sou capaz de ajustar a tarefa ao nível do aluno. 

1 2 3 4 5 

 

8. Quando melhoram as notas de meus alunos, usualmente é porque 

descobri métodos mais eficazes de ensino. 

1 2 3 4 5 

 

9. A quantidade do que um dado aluno pode aprender relaciona-se 

prioritariamente com sua base familiar. 

1 2 3 4 5 

 

10. Tenho preparo suficiente para lidar com praticamente qualquer problema 

de aprendizagem. 

1 2 3 4 5 

 

11. Um professor tem muitas limitações porque o ambiente de casa do aluno 

exerce grande influência sobre o desempenho dele. 

1 2 3 4 5 

 

12. Se um aluno chegar a Dominar rapidamente um novo conceito, isso 

pode ser porque eu conhecia os passos necessários quanto ao ensino 

daquele conceito. 

1 2 3 4 5 

 

13. Quando a aprendizagem dos alunos vai mal mesmo o professor não 

pode fazer muito, porque a maior parte da motivação e do rendimento do 

aluno depende de seu ambiente no lar. 

1 2 3 4 5 
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14. Quando um aluno se sai melhor do que de costume, normalmente é 

porque eu estou me esforçando mais no ensino. 

1 2 3 4 5 

 

15 Se os alunos não são disciplinados em casa, provavelmente não 

aceitarão qualquer disciplina na escola. 

1 2 3 4 5 

 

16. Meu curso de graduação, de preparação para o magistério, e/ou 

experiência deram-me as habilidades necessária para ser um professor 

eficaz. 

1 2 3 4 5 

 

17. Se eu realmente me empenhar com afinco, posso dar conta até dos 

alunos mais difíceis ou desmotivados. 

1 2 3 4 5 

 

18. As horas que os alunos passam na classe têm pouca influência sobre 

eles, em comparação com a influência de seu ambiente de casa. 

1 2 3 4 5 

 

19. Se algum de meus alunos não puder dar conta de alguma tarefa 

prescrita, eu seria capaz de avaliar corretamente se a tal tarefa está ou 

não no nível adequado de dificuldade para ele. 

1 2 3 4 5 

 

20 Mesmo um professor com boas habilidades de ensino não consegue 

influenciar muitos alunos. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO B 

QUESTIONÁRIO EM ESCALA LIKERT DOS ALUNOS 

 

 

  
 
Escola: 

Questionário 
no: 
 

Masculino  Feminino Idade: Série Turma: 

 
Por favor, responda cada um dos itens seguintes especificando o quanto cada 
um é verdadeiro para você em relação à sua aprendizagem na escola. 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 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso           Falso                + ou - Verdade      Verdade             Totalmente                
                                                                                                                verdade              
 

 2.Tenho preguiça de assistir às aulas. 
 

1 2 3 4 5 

   Totalmente falso         Falso               + ou - Verdade      Verdade             Totalmente                
                                                                                                                          verdade 
                                                                                                                   
3. Faço as atividades na aula 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. 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso           Falso                + ou - Verdade     Verdade            Totalmente            
                                                                                                                          verdade 
 

5. As atividades desenvolvidas na aula 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 
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6. Não vejo razões para fazer as atividades. 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso           Falso                + ou - Verdade      Verdade             Totalmente                
                                                                                                                           verdade 
 

7. Faço as atividades da aula por que é preciso exercitar os conteúdos aprendidos. 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso           Falso                + ou - Verdade      Verdade             Totalmente                
                                                                                                                 verdade 
 

8. Faço as atividades 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 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. 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso           Falso                + ou - Verdade      Verdade             Totalmente                
                                                                                                                           verdade 

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

1 2 3 4 5 

Totalmente falso           Falso                + ou - Verdade      Verdade             Totalmente                
                                                                                                                 verdade 
 

12. Faço as atividades 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 faz parte do aprendizado. 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso           Falso                + ou - Verdade      Verdade             Totalmente                
                                                                                                                           verdade 
 

14. Assisto às aulas 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.  

1 2 3 4 5 

Totalmente falso           Falso                + ou - Verdade      Verdade             Totalmente                
                                                                                                                           verdade 
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16. Sinto-me interessado (a) quando desenvolvo atividades na aula. 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso           Falso                + ou - Verdade      Verdade             Totalmente                
                                                                                                                           verdade 
 

17. Venho às aulas para não reprovar. 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso           Falso                + ou - Verdade      Verdade             Totalmente                
                                                                                                                           verdade 
 

18. Quero que o (a) professor (a) 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 na aula. 

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 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 da aula. 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso           Falso                + ou - Verdade      Verdade             Totalmente                
                                                                                                                           verdade  
 

23. Sinto-me chateado de não entregar os trabalhos 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. 

1 2 3 4 5 

Totalmente falso           Falso                + ou - Verdade      Verdade             Totalmente                
                                                                                                                 verdade  
 

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

1 2 3 4 5 

Totalmente falso           Falso                + ou - Verdade      Verdade             Totalmente                
                                                                                                                           verdade  
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