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RESUMO 
 
 

Este trabalho se propôs a investigar e analisar comparativamente as orientações 
motivacionais dos acadêmicos matriculados na disciplina de Filosofia e Educação do 
Curso de Pedagogia de uma Instituição Pública. Tal disciplina é ofertada ao longo 
das séries, nas diferentes turmas. Para tanto, foi adotada como metodologia uma 
pesquisa de campo, e teve como embasamento teórico a motivação para a 
aprendizagem a partir da Teoria da Autodeterminação. Participaram do presente 
estudo 228 estudantes universitários matriculados das 1as às 3as séries do Curso de 
Pedagogia das quatro turmas. Para a coleta dos dados, foi utilizada uma escala para 
avaliar as orientações motivacionais dos acadêmicos de pedagogia: “versão 
Brasileira da Escala de Motivação Acadêmica – EMA – de Universitários” (apud 
GUIMARÃES; BZUNECK, 2008), adaptada às disciplinas de filosofia. Os resultados 
obtidos indicaram uma tendência a diferenças significativas entre as 1as e 3as séries 
nos diferentes níveis motivacionais, indicando um aumento da desmotivação e uma 
diminuição da motivação intrínseca ao longo das séries. Diante das análises deste 
trabalho, os resultados indicam a necessidade de uma reflexão sobre os aspectos 
relacionados ao conteúdo trabalhado e a necessidade de intervenção junto aos 
aspectos motivacionais dos alunos ao longo das séries estudadas. Para tanto, faz-se 
necessário um estudo detalhado quanto aos aspectos teórico-metodológicos, a 
sistemática avaliativa adotada, ao estilo do professor, dentre outros aspectos 
relacionados ao processo ensino-aprendizagem.   
 
Palavras-chave: Motivação. Filosofia. Teoria da Autodeterminação. Universitários.
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1 INTRODUÇÃO  

 

A proposta deste trabalho se enquadra na perspectiva do estudo sobre as 

orientações motivacionais de estudantes no nível universitário de uma Instituição 

Pública, a partir da perspectiva da Psicologia Cognitiva. 

De acordo com Bzuneck (2004, p.9), “[...] a motivação no contexto escolar foi 

estudada, na história da Psicologia, sob ângulos diversos e assim criaram-se muitas 

teorias e abordagens. A motivação tem sido entendida ora como um fator 

psicológico, ou conjunto de fatores, ora como um processo”.    

 Deci e Ryan (1985) e seus colaboradores desenvolveram a Teoria da 

Autodeterminação, na qual os autores afirmam que as pessoas necessitam sentir-se 

competentes e autodeterminadas para estarem intrínsecamente motivadas. Os 

autores contrapõem as ideias de outras teorias, segundo as quais todo 

comportamento seria função da satisfação de necessidades fisiológicas. Propõem o 

conceito de “necessidades psicológicas básicas”, apontadas como determinantes do 

comportamento intrínsecamente motivado (apud OLIVEIRA et al., 2008). 

Segundo Guimarães e Boruchovitch (2004), a teoria da autodeterminação 

busca entender os componentes da motivação intrínseca e extrínseca e os fatores 

que resultam com sua promoção. Nessa perspectiva, é essencial a satisfação das 

necessidades psicológicas. 

Para Bzuneck e Guimarães (2010, p. 44), conforme proposto pela Teoria da 

Autodeterminação, a proposta 

 

[...] interpreta o envolvimento pessoal em atividades de aprendizagem como 
um esforço para satisfazer três necessidades psicológicas básicas e 
universais: competência, autonomia e vínculo. Movidas por tais 
necessidades, desde o início de suas vidas, as pessoas formam sua 
identidade, buscam atividades interessantes e nelas persistem, desde que 
viabilizem o desenvolvimento de habilidades, o exercício de suas 
capacidades e o estabelecimento de vínculos sociais. 

 

 De acordo com Engelmann (2010, p. 45), “[...] a motivação extrínseca e 

intrínseca têm sido amplamente estudadas e a compreensão das particularidades 

inerentes a cada uma delas, resultados destes estudos, tem propiciado um acúmulo 

relevante de informações”. 

Para Fernandes e Raposo (2005), as motivações intrínsecas e extrínsecas 

são de fundamental importância em todos os aspectos da vida. Estão presentes em 
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todo comportamento humano,  resultam no desenvolvimento do aprendizado e são 

vistas de forma global. Também são procedentes das necessidades psicológicas de 

competência e de determinação (apud OLIVEIRA et al., 2008). 

Siqueira e Wechsler (2006) descrevem que um estudante extrinsecamente 

motivado é aquele que desempenha uma atividade ou tarefa interessado em 

recompensas externas ou sociais. Dessa forma, um estudante com este tipo de 

motivação está interessado na opinião do outro; mas também no que ele deseja, 

como uma recompensa; ou até mesmo, para evitar algum tipo de punição. Um 

estudante motivado intrínsecamente, ao contrário, é aquele cujos envolvimento e 

manutenção na atividade acontecem pela tarefa em si, porque são interessantes e 

geradoras de satisfações. Assim, estudantes com este tipo de motivação trabalham 

nas atividades, pois as consideram agradáveis. 

Considerando que a proposta desta pesquisa busca identificar o nível 

motivacional dos alunos do curso de Pedagogia em relação à disciplina de Filosofia, 

fez-se importante apresentar o eixo e as ementas das disciplinas ao longo do curso. 

O Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina, reformulado no ano de 2009 e implantado a partir do ano de 2010, está 

subdividido nos seguintes eixos de conhecimentos: Educação e Sociedade, 

Conhecimento/Currículo e Gestão, Conhecimento sobre a Docência, Conhecimento 

sobre Pesquisa em Educação e Estágios. As disciplinas de Filosofia se enquadram 

no eixo Educação e Sociedade e estão distribuídas no currículo de 2010, ao longo 

das 1as, 2as, 3as e 5as séries do curso. Vale salientar também que, de acordo com o 

Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina do ano de 2007, as disciplinas de Filosofia se enquadram também no eixo 

de Educação e Sociedade, estando distribuídas neste currículo ao longo das 1as, 2as 

e 3as séries. A seguir serão expostas as ementas e os objetivos gerais das 

disciplinas de Filosofia (referentes a cada currículo) para as séries participantes da 

pesquisa realizada no ano de 2011.  

Cabe informar que os alunos pesquisados, matriculados nas 1as e 2as séries 

do curso de Pedagogia, correspondem ao currículo de 2010 e os alunos das 3as 

séries, ao currículo de 2007. Também serão apresentadas as disciplinas de 

Filosofia, as respectivas ementas e os objetivos propostos. Nas 1as séries do 

currículo (2010), a disciplina de Filosofia e Educação – aspectos antropológicos 

possui a seguinte ementa: “Introdução à filosofia. Relação entre Filosofia e 
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Educação: Enfoque antropológico”. Apresenta como objetivos gerais: “caracterizar o 

campo filosófico delimitando suas especificidades em relação aos demais campos 

do conhecimento e apresentar suas contribuições no processo de formação 

humana”.  

Nas 2as séries do currículo (2010), a disciplina de Filosofia e Educação – 

aspectos epistemológicos apresenta a ementa: “Relação entre Filosofia e Educação: 

Enfoque epistemológico”. Como objetivo geral, descreve-se: “Promover a reflexão 

acerca da relação entre as concepções epistemológicas e os modelos pedagógicos”.  

Nas 3as séries do currículo (2007), a disciplina de Filosofia e Educação -  III  

possui a ementa: “Pensamento filosófico e a educação no Brasil”, e como objetivos 

gerais: “Promover a reflexão filosófica sobre a educação brasileira, refletir sobre os 

limites e possibilidades nas relações estabelecidas pela Filosofia com a Educação e 

vice-versa, no contexto brasileiro”. 

Portanto, os alunos das 3as séries, inseridos no currículo de 2010, não 

participaram da pesquisa, porque, quando a pesquisa foi realizada em 2011, eles 

ainda não tinham atingido a série. Com isso, os alunos participantes da pesquisa 

para as 3as séries foram os referentes ao currículo de 2007. Os alunos das 4as séries 

não participaram da presente pesquisa, considerando que, conforme o currículo 

(2007 e 2010) proposto pelo curso de Pedagogia, não há oferta de disciplina da área 

de Filosofia e Educação. Também não foram pesquisados os alunos da 5ª série, 

uma vez que os alunos matriculados a partir de 2010 ainda não haviam alcançado a 

série em questão no momento da realização da pesquisa.  

De um modo geral, por meio da pesquisa realizada para este trabalho, tem-se 

o seguinte problema: qual o nível de motivação dos acadêmicos matriculados na 

disciplina de Filosofia e Educação do curso de Pedagogia de uma Instituição Pública 

ao longo das 1ª, 2ª e  3ª séries? Sendo assim, a partir desse problema, este trabalho 

se propõe a investigar e analisar comparativamente as orientações motivacionais 

dos acadêmicos do curso citado.  

Ao comparar a orientação motivacional para a disciplina de Filosofia e 

Educação dos alunos nas 1as, 2as e 3as séries do curso de Pedagogia de uma 

Instituição Pública, os resultados poderão contribuir para uma reflexão sobre os 

aspectos relacionados ao conteúdo trabalhado, os aspectos teórico-metodológicos, 

a sistemática avaliativa, dentre outras questões relacionadas ao processo de ensino-

aprendizagem ao longo dos três primeiros anos. Deve-se considerar que a disciplina 
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de Filosofia e Educação é ofertada nas três primeiras séries do curso. 

A pesquisa realizada se caracterizou como um estudo de natureza descritiva 

e correlacional. É descritiva porque buscou elementos para descrição do fenômeno 

por meio de instrumentos a serem utilizados para a coleta de dados e é correlacional 

porque, no tratamento dos dados, buscará a inter-relação entre as diversas variáveis 

estudadas, conforme proposto por Vendramim (2007). 

Para tanto, foi aplicada uma Escala pela qual se avaliaram as orientações 

motivacionais dos acadêmicos matriculados na disciplina de Filosofia e Educação do 

curso de Pedagogia de uma Instituição Pública, em que os participantes acadêmicos 

responderam a versão Brasileira da Escala de Motivação Acadêmica – EMA – de 

Universitários (apud GUIMARÃES; BZUNECK, 2008), adaptada à disciplina de 

Filosofia, conforme modelo em anexo.  

Este trabalho está constituído do seguinte modo: no primeiro capítulo, 

apresenta-se o referencial teórico que auxília a discussão do tema proposto, inter-

relacionando, assim, a pesquisa referente às orientações motivacionais dos 

acadêmicos para a disciplina de Filosofia. Com isso, nesse capítulo, abordam-se as 

temáticas: A motivação para a aprendizagem; A motivação para estudantes 

universitários; Teoria da Autodeterminação e os Estilos motivacionais dos 

professores. 

No segundo capítulo, descrevem-se a metodologia desta pesquisa, os 

participantes, a instituição pesquisada, o instrumento utilizado para coleta dos dados 

e o procedimento metodológico da pesquisa.  

No terceiro capítulo, apresenta-se: a descrição dos resultados obtidos a partir 

da aplicação do instrumento de pesquisa.  

Por fim, no quarto capítulo, encontram-se: a discussão e as considerações 

finais referentes ao estudo realizado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 A MOTIVAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM 
 

Bzuneck (2004, p.9) fornece a origem etimológica da palavra “motivação”, 

“que vem do verbo latino movere, cujo tempo supino motum o substantivo motivum, 

do latim tardio, deram origem ao nosso termo semanticamente aproximado, que é 

motivo. Assim, genericamente, a motivação, ou o motivo, é aquilo que move uma 

pessoa ou que a põe em ação ou a faz mudar o curso”. 

As concepções sobre motivação trouxeram importantes contribuições para o 

estabelecimento das diferenças existentes entre motivação direcionada ao 

aprendizado e motivação para o desempenho ou performance. Uma importante 

contribuição reside no esclarecimento sobre a distinção entre a motivação no 

contexto de sala de aula e a motivação em outros ambientes. Aprender diz respeito 

ao processamento da informação, a buscar sentido e avançar na compreensão ou 

assimilação, que acontece quando alguém está adquirindo conhecimento ou 

habilidade; enquanto performance diz respeito à demonstração de conhecimentos 

ou habilidades anteriormente adquiridas (BROPHY, 1999 apud ENGELMANN, 

2010). Com isso, a questão motivacional pode ser explicada, de modo que alguns 

estudantes gostam e aproveitam a vida acadêmica, apresentando comportamentos 

adequados, adquirindo novas capacidades e desenvolvendo todo o seu potencial; 

enquanto outros parecem pouco interessados, muitas vezes fazendo as atividades 

por obrigação, ou de forma relaxada, e, em alguns casos, odiando boa parte da vida 

acadêmica (GARRIDO, 1990; LENS, 1994 apud SIQUEIRA; WECHSLER, 2006). 

O mesmo termo “motivação” assumiu atualmente conotações novas e mais 

diversificadas, sobretudo em função das metas pessoais, que exprimem, 

cognitivamente, a razão ou o porquê das escolhas e do esforço (GRAHAM e 

WEINER, 1996; WEINER, 1992 apud BZUNECK, 2004). 

A motivação positiva na escola implica em qualidade do envolvimento, ou 

seja, o investimento pessoal deve ser da mais alta qualidade possível. Não basta, 

portanto, que o aluno aplique algum esforço; porém exige-se que enfrente tarefas 

desafiadoras as quais, por sua natureza, cobram maior empenho e perseverança. 

Mais ainda, a qualidade do investimento pessoal implica no emprego de estratégias 

de aprendizagem, cognitivas, metacognitivas e de gerenciamento de recursos. Isso 
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significa que os novos conhecimentos serão construídos mediante o que se 

denomina processamento de profundidade (MAEHR e MEYER, 1997 apud 

BZUNECK, 2004). 

Stipek (2001) descreve que a motivação indica o modelo de escolha realizada 

e a situação de persistência e de atividade para se alcançar uma meta específica. 

Com isso, a motivação está relacionada à aprendizagem, porque se dá por meio de 

um método ativo que determina uma atividade consciente. Nem mesmo os 

estudantes mais capacitados estarão aptos a aprender sem atenção e esforço. Na 

escola, a motivação pode ser compreendida como a vontade de conhecer além de 

um assunto, no qual esse motivo direciona o indivíduo a pôr em prática os esforços 

obtidos através do conhecimento, ou mesmo requerer dominar-se em alguma 

situação (apud SOUZA, 2008). 

Para Bzuneck (2004, p. 12), a motivação mediante seus efeitos 

 

[...] imediatos de escolha, investimento de esforço com perseverança e de 
envolvimento de qualidade, conduz igualmente a um resultado final que são 
os conhecimentos construídos e habilidades adquiridas, ou seja, em última 
instância, ela assegura a ocorrência de produtos de aprendizagens ou tipos 
de desempenho socialmente valorizados.  

 

De acordo com Reeve, Deci e Ryan (2004), o ambiente de sala de aula tem a 

força de sustentar ou de impedir a natureza ativa dos alunos e seus esforços para a 

autodeterminação. Essas influências podem ser objetivas ou circunstanciais, por 

exemplo: atividades interessantes ou recompensas. Outras influências são as 

relações interpessoais, que incluem as relações com outras pessoas, como pais, 

professores e colegas, ou ainda, grupos, comunidades ou organizações. Estas 

últimas são focalizadas pela Teoria da Autodeterminação, pois refletem relações 

desiguais, nas quais pessoas de maior posição ou experiência, como é a condição 

dos professores, tentam motivar os alunos. Essa relação de caráter desproporcional 

indica que é de responsabilidade do professor influenciar a motivação do seu aluno 

e não a forma inversa, embora não se desconsidere a ação comportamental do 

aluno sobre a motivação do professor (apud ENGELMANN, 2010). 

Deci e Ryan (1985) ressaltam que os professores devem considerar, em 

primeira instância, o que os estudantes estão dizendo sobre as práticas que podem 

aumentar a motivação para aprender. Essa motivação para aprender e a 
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autorregulação são naturais; mas há um problema relevante: os sujeitos, muitas 

vezes, não compreendem o papel de seus pensamentos no processo de 

aprendizagem e não veem os conteúdos e as práticas educativas como 

intrinsecamente interessantes, envolventes ou importantes para suas decisões e 

interesses pessoais. Com isso, a autorregulação da aprendizagem está relacionada 

aos modos ou às estratégias com as quais o indivíduo verifica, controla e modifica 

seus próprios comportamentos, para almejar objetivos de aprendizagem e de 

realização; ou seja, autorregular-se é a significação do uso de estratégias (apud 

SOUZA, 2008). 

Moreira (1999) descreve que os teóricos cognitivistas acreditam que a 

motivação acadêmica é determinada por um conjunto de fatores internos, tais como: 

atribuições casuais, conflitos conceptuais, expectativas de sucesso, memórias de 

comportamento de outras pessoas, pensamentos, sentimentos que funcionam como 

mediadores de relação entre estímulos e respostas, e não pela história de reforço e 

punição até então predominantes. 

Outro fator relevante sobre a motivação são os aspectos afetivos, em que 

Csikszentmihalyi (1992 apud MOREIRA, 1999, p. 17) nos relata que “[...] esta 

perspectiva cabe ao próprio indivíduo à capacidade para reestruturar sua 

consciência a fim de tornar possível o fluir. Assim sendo, é necessário examinar as 

condições internas que tornam possíveis a capacidade de fluir”. No entanto, o 

estado de “fluir” é derivado do profundo envolvimento pessoal nas atividades, na 

qual a concentração é tão intensa que não há atenção excedente para refletirmos 

em coisas desnecessárias, ou para nos inquietarmos com problemas. Porém essas 

atividades que fluem, têm como utilidade principal dispor experiências que causam 

contentamento (MOREIRA, 1999). 

Para Boscolo (2006), existem por parte de alguns professores 

 

[...] algumas crenças comuns que impedem uma reflexão mais consciente 
sobre a motivação e a aplicação de estratégias eficazes de manejo de sala 
de aula. Estas convicções são: a) a ideia de motivação baseada no conceito 
de pulsão; b) a crença de que a desmotivação é responsabilidade do aluno; 
c) e a crença de que a motivação realmente válida é a motivação intrínseca. 
(apud SOUZA, 2008, p.20). 

 

Contudo o conceito de motivação como impulso ou estímulo está situado ao 

comportamento positivo que o aluno adota, bastante utilizado quando se pede a 
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alguém para dar uma definição de motivação. Isso se pode explicar, pelo menos em 

parte, por meio do peso que tiveram, na linguagem comum, as teorias psicológicas 

baseadas no conceito de pulsão, e não com o significado de movimento que 

caracteriza a origem do termo “motivação”. Segundo essa crença, a motivação, 

portanto, é um estado de ativação, em contraposição à falta de estímulo ou à sua 

redução que desmotiva o aluno (BOSCOLO, 2006 apud SOUZA, 2008). 

Na segunda concepção atribuída à desmotivação à responsabilidade do 

aluno, salienta a ideia de que esta depende de alguma maneira, do aluno e/ou da 

família, então, uma causa externa ao contexto de aprendizagem em que o professor 

e o aluno estão envolvidos (BOSCOLO, 2006). McCombs e Pope (2002) relatam a 

“[...] experiência desgastante e frustradora de muitos professores na tentativa de 

atingir alunos que perderam o interesse pelas aprendizagens ou a motivação para 

aprender” (apud SOUZA, 2008, p. 21). Tollefson (2000) declara que os alunos 

desmotivados ou com motivações distorcidas incomodam e frustram os professores, 

os quais chegam a tratar tão somente dos conteúdos e avaliações e não inserem 

ações que promovam a motivação (apud SOUZA, 2008). 

A terceira concepção de acordo com Boscolo (2006) é aquela em que se 

acredita que a motivação verdadeiramente válida é a motivação intrínseca. A 

motivação intrínseca é, de acordo esta crença, a única válida no setor educativo e 

aquela que direciona para uma recompensa externa, é de modo irreparável menos 

válida ou até mesmo precisa ser evitada. É uma concepção otimista, do aluno, no 

qual é levado a aprender, e também da escola que deveria elaborar condições para 

a aprendizagem (SOUZA, 2008). 

Como ressalta Engelmann (2010) conforme os estudos sobre a motivação no 

contexto escolar acarreta na abordagem do processo um conjunto de fatores, que se 

inserem de forma dinâmica, tanto pelas especificidades individuais dos alunos, 

quanto pelo contexto em que se realizam as atividades, implicando assim de 

maneira direta no conjunto de ações dos alunos. Ou seja, a motivação do aluno está 

relacionada com a estimulação cognitiva situada no contexto específico de sala de 

aula.  

Além disso houve diversos estudos no que se diz respeito à motivação dos 

alunos nos distintos níveis educacionais, por exemplo, em Portugal, Cunha (2002), 
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Rosário et al. (2004) e Silva et al. (2004) instalaram uma relação negativa entre o 

progredir dos alunos nas séries e a presença de comportamentos autorregulados 

(apud ENGELMANN, 2010).  

Segundo Stipek (1998), “[...] ao contrário do que muitas pessoas podem 

pensar em relação à motivação de alunos, ela diminui à medida que as séries 

avançam” (apud ENGELMANN, 2010, p. 29). 

Outro estudo realizado que pode reforçar a ideia de Stipek (1998) acima 

citado é o realizado por Caldas e Hubner (2001). Nesse estudo, eles comparam, por 

meio de pesquisa, que os alunos de 1ª a 8ª séries não se interessam pelas 

atividades propostas. Estes se percebem inseguros e descontentes com a escola, 

nutrindo, assim, sentimentos de resistência e objeção a ela, onde estão inseridos na 

medida em que o processo serial de ensino avança (apud ENGELMANN, 2010). 

Pintrich (1994) também realizou um estudo cujo se focou diretamente aos 

alunos do ensino superior. Com isso, criou uma forma que abrange e esclarece a 

explicação da motivação do aluno. Esta forma se refere a quatro componentes 

principais: o contexto sociocultural, os fatores relacionados ao ambiente em sala de 

aula, os fatores internos ao aluno e o comportamento motivado em si (apud 

ENGELMANN, 2010). 

Para Pintrich (1994), o contexto sociocultural diz respeito às atitudes, crenças 

e aos comportamentos que os estudantes apresentam quando chegam à 

universidade e que estão amparados nas suas experiências anteriores, por exemplo: 

origem étnica, classe social, entre outros. Outro aspecto relacionado ao ambiente de 

sala de aula diz respeito ao comportamento do professor (linguagem controladora ou 

não controladora), ao método utilizado centrado na figura do professor ou ao tipo de 

tarefa dada. Os fatores internos ao aluno, segundo esse autor, estão relacionados 

com sentimentos, percepções, necessidades e metas. Por último, o item 

comportamento motivado em si caracteriza-se pelos comportamentos reais e 

observáveis (por exemplo, fazer as atividades de forma parcial, sair constantemente 

de sala de aula, conversar com colegas durante exposição do professor) (apud 

ENGELMANN, 2010). 

Contudo, ainda com as contribuições de Engelmann (2010, p. 29), poder-se-ia 

erroneamente crer que 
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[...] os estudantes, na medida em que crescem e evoluem como um todo, 
seja biologicamente ou intelectualmente, apresentariam melhores condições 
de compreender carências essenciais para seu desenvolvimento e de 
serem protagonistas no ambiente de aprendizagem que é a escola, com o 
intuito de mover-se em direção à aquisição constante de saberes e 
competências, sustentadoras de um indivíduo autônomo e autorregulado. 
No entanto, não é esta a realidade educacional do contexto universitário. 

 

Souza (2008) relata que há uma grande queixa por parte dos professores 

quando se referem à passividade dos alunos universitários diante do ensino. Essa 

queixa pode ser efeito de fatores motivacionais ou da tradição do ensino na 

realidade educacional brasileira. 

Com isso, Covington (2004), ao ponderar a situação dos alunos no contexto 

universitário, comprova que muitos professores ainda pensam que ensinar é uma via 

de mão única, cujo processo de ensino se realiza por meio da transmissão da 

informação sistematizada, com a expectativa de que o aluno a assimile sem sofrer 

alteração. Ou seja, o papel de aprendiz do aluno fora passivo segundo sua 

visualização. Nesse aspecto, considera-se para si apenas a responsabilidade de 

comparecer às aulas, fazer as leituras, realizar as atividades e acompanhar as 

orientações do professor. Essa relação é descrita como formas de memorização 

sem nenhum tipo de compreensão, restringindo o pensamento reflexivo e crítico de 

cada aluno (apud SOUZA, 2008). 

Para tanto, Covington (2004) comprova uma espécie de conflito entre 

professores e alunos universitários. Por um lado, isso acontece quando o aluno ao 

ingressar à universidade alimenta a expectativa de que o professor seja o 

responsável, o agente ativo em seu processo de ensino e aprendizagem. Isto é, o 

estudante espera que o professor direcione as razões que justificam estudar aquele 

determinado conteúdo, tornando o conteúdo interessante, fácil de ser assimilado e, 

de preferência, recreativo. Por outro lado, o professor aguarda que o estudante 

universitário seja ativo, interessado, autorregulado, questionador, que saiba usar as 

estratégias de aprendizagem adequadas, valorize os conteúdos e reconheça os 

objetivos em particular, das disciplinas e do curso como um todo. Porém, parece que 

não se leva em consideração que esse aluno não foi orientado, incentivado ou que 

tenha aprendido as habilidades necessárias para desempenhar esse papel. De um 

lado, o professor, dessa forma, aguarda desse aluno algo que não tenha 
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entendimento ou capacidade para questionar. E de outros espera que aquele lhe 

esclareça todas as dúvidas e direcione esse aluno academicamente. Como foi citado 

no parágrafo anterior, nas aflições em relação ao ensinar, a educação precisa ser 

uma via de mão dupla, em que haja a relação professor e aluno, de modo que, no 

processo de ensino e aprendizagem, um complemente o outro (apud SOUZA, 2008). 

Com as perspectivas relatadas por Covington (2004), reflete-se um ambiente 

onde não se promove a motivação para a aprendizagem, não se estimula o aluno à 

curiosidade, à busca de desafios e à valorização dos estudos. Contudo, Covington 

(2004) não é indiferente à afirmação de Ruiz (2003), quando relata a motivação dos 

alunos no contexto universitário, em que se consiste numa tarefa árdua e complexa. 

Nesse caso, levam-se em conta as especificidades desse ambiente, diferenciando-

se do ensino fundamental ou médio (apud SOUZA, 2008). 

Cabe ao professor em sala de aula possibilitar um trabalho no qual os 

estudantes utilizem diversos processos mentais e interações com o conhecimento. 

Assim, é fundamental que o professor trabalhe de forma diversificada com a 

estruturação de trabalhos em grupo, individualmente, em duplas, ou pequenos 

grupos, possibilitando aos sujeitos a divisão de tarefas e, consequentemente, de 

responsabilidades, fazendo com que todos participem de acordo com suas 

habilidades específicas. Esse trabalho contribui para a formação de sujeitos ativos, 

dinâmicos, questionadores, analíticos, reflexivos, autônomos e responsáveis sobre 

suas escolhas, portanto mais suscetíveis a buscarem o conhecimento de maneira 

profunda. 

A seguir será apresentada a Teoria da Autodeterminação, cujo foco recai 

sobre esse trabalho e as suas subteorias, que são: Teoria das Necessidades 

Básicas, Teoria da Avaliação Cognitiva, Teoria da Orientação de Causalidade e 

Teoria da Integração Organísmica. 

Deci e Ryan (1985) e seus colaboradores desenvolveram a Teoria da 

Autodeterminação. As pessoas necessitam sentirem-se competentes e 

autodeterminadas para estarem intrinsecamente motivadas, afirmam os autores em 

questão. Contrapõem as ideias de outras teorias pelas as quais todo comportamento 

seria função da satisfação de necessidades fisiológicas (apud OLIVEIRA et al., 

2008). 

Segundo Bzuneck e Guimarães (2010), a Teoria da Autodeterminação 

apresenta uma perspectiva para a possibilidade de compreender o envolvimento, a 
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persistência, o desempenho e o uso das estratégias de aprendizagem pelos 

estudantes no universo escolar.  

De acordo com Guimarães (2003), “[...] a Teoria da Autodeterminação é 

apresentada como uma macro - teoria da motivação e que possibilita conhecer 

melhor a motivação das pessoas”. Para tanto, no contexto escolar, ela se direciona 

ao interesse dos estudantes pela aprendizagem, considerando, de forma ilimitada, o 

valor da educação e evidencia a necessidade de confiança dos estudantes em seus 

próprios atributos e capacidades. Para tal perspectiva teórica, foram organizadas 

quatro subteorias: Teoria das Necessidades Básicas, Teoria da Avaliação 

Cognitiva, Teoria da Orientação de Causalidade e Teoria da Integração 

Organísmica (apud ENGELMANN, 2010). 

Segundo Bzuneck e Guimarães (2010, p. 44), “[...] os seres humanos são 

dotados de natureza ativa, propensos ao desenvolvimento saudável e à 

autorregulação”. Trata-se da principal justificativa da Teoria da Autodeterminação, 

pois ela descreve o resultado da ação pessoal nas atividades de aprendizagem, com 

o estímulo para o contentamento de três Necessidades Psicológicas Básicas e 

Universais: competência, autonomia e vínculo. As pessoas são envolvidas desde 

o começo de suas vidas com as necessidades, formam suas identidades, procuram 

atividades interessantes para se atentar mais a elas, desde que se tornem viáveis 

para o desenvolvimento de suas habilidades, colocando em prática suas 

capacidades e estabelecendo vínculos sociais. A perspectiva da Teoria das 

Necessidades Básicas está relacionada à motivação intrínseca, com isso, as 

pessoas tendem a agir de forma natural, por sua própria vontade, e não por meio de 

pressões externas. 

Essas três “necessidades psicológicas básicas e universais” podem ser 

entendidas da seguinte forma, segundo Reeve, Deci e Ryan (2004), de acordo com 

as contribuições de Engelmann (2010): a necessidade de competência está se 

referindo à tendência da pessoa para se sentir capaz de interagir com o seu meio, 

conquistando uma sensação de segurança, confiança e eficiência no 

desenvolvimento das ações, demonstrando a necessidade de sentir-se eficaz, 

autoconfiante em seu próprio esforço e em sua capacidade de atingir os resultados 

almejados. Segundo Guimarães (2004), refere-se a um comportamento intrínseco, 

no qual se apoia numa reciprocidade de acordo com a ação exercida. 
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Deci e Ryan (2002) relatam que a necessidade de autonomia abrange os 

esforços do indivíduo para ser a causa, compreende-se na origem de suas ações, 

com a finalidade de determinar o próprio comportamento. As pessoas autônomas 

confiam simplesmente que são capazes de realizar uma atividade por vontade 

própria e não por pressões externas. O sentimento de liberdade dispõe a satisfação 

dos seus próprios interesses e a livre consideração da importância para si referente 

aos valores sociais, morais ou de costumes (apud ENGELMANN, 2010). 

Segundo Ryan e Deci (2002), a necessidade do vínculo está relacionada ao 

esforço para estabelecer relações interpessoais seguras e duradouras, a 

preocupação com o outro, de forma simultânea, ao sentimento de que o outro 

também demonstra confiança, respeito recíproco, ligação verdadeira. Portanto, há 

uma necessidade de estar em união segura em relação aos integrantes do seu meio 

(socialização), sustentado em duas dimensões: sentir-se aceito e ficar próximo ao 

outro (apud ENGELMANN, 2010).  

Deci e Ryan (1996) relataram que, quando o ambiente escolar apresenta 

apoio às necessidades citadas acima, competência, autonomia e vínculo, os alunos 

percebem-se satisfeitos e integram-se ativamente nas atividades, causando, assim, 

a conservação ou a ampliação da motivação intrínseca. Essas necessidades são 

primordiais aos indivíduos, mas não são privilégio de um ou outro grupo social, pois 

elas estão presentes em todas as culturas (apud ENGELMANN, 2010). 

Para a segunda subteoria, que se reúnem a Teoria da Autodeterminação é a 

Teoria da Avaliação Cognitiva. Esta objetiva, principalmente compreender como as 

atividades externas interferem na motivação intrínseca em sala de aula.  

De acordo com Ryan, Connell e Deci (1985), estreitamente ligada às 

propostas de White e De Charms, a motivação intrínseca caracteriza-se por meio de 

três proposições básicas. A primeira se refere ao locus de causalidade. Quando a 

situação facilita a experiência do locus interno de causalidade, justifica-se a 

promoção dessa motivação. Ao contrário, as ocorrências dos controladores externos 

(recompensas externas ou sanções), por desenvolverem o locus externo de 

causalidade, podem causar prejuízo à motivação intrínseca (apud GUIMARÃES, 

2004). 

A segunda proposição se refere à percepção de competência para se 

desempenhar corretamente determinada atividade de aprendizagem. Ocorrerá uma 

incrementação da motivação intrínseca nas situações em que as exigências do 
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ambiente possibilitem ao indivíduo um feedback positivo e contingente aos 

resultados sobre seus desempenhos. Na apresentação do feedback não contingente 

ao esforço ou aos resultados de desempenho, não se resultará em efeitos positivos 

sobre o senso de competência.  

Na terceira proposição, enfoca-se a natureza do contexto interpessoal e 

intrapessoal, que está relacionada ao significado funcional de um evento para a 

motivação intrínseca. Os elementos interpessoais ou ambientais estão organizados 

da seguinte forma: a) eventos informativos, relacionados ao feedback no contexto de 

escolha e autonomia; b) eventos controladores, relacionados à pressão no aspecto 

de desempenhar, pensar ou sentir perante os padrões preestabelecidos; c) eventos 

amotivadores, relacionados à ausência de informações importantes para os 

resultados, ficando-se incapaz de estabelecer percepções de competência ou de 

causalidade pessoal. 

Para os elementos intrapessoais, destacam-se o interesse como influência 

significativa para a obtenção da informação e a aprendizagem no ambiente 

naturalístico. De acordo com autores, o termo “aprendizagem espontânea” 

caracteriza a aprendizagem resultante de processos internos, prontidão e tendência, 

sem a destinação de obrigações, as orientações ou pressões externas. Por isso, 

essa aprendizagem é relacionada ao interesse, à dedicação na tarefa, dentre outros 

processos afetivos, que estão presentes na motivação intrínseca.  

Na terceira subteoria referente à Teoria da Autodeterminação, destaca-se a 

Teoria da Orientação de Causalidade que explica as distinções individuais nas 

orientações pessoais para um comportamento autodeterminado ou controlado. 

Segundo Reeve, Deci e Ryan (2004), os alunos, ao se regularem a partir de suas 

necessidades, seus interesses e valores, adquirem uma orientação de causalidade 

autônoma. Essa ação de autorregulação demonstra suas iniciativas e a busca de 

atividades que para si são interessantes e desafiadoras. Assume-se, assim, uma 

responsabilidade destinada ao seu comportamento (apud ENGELMANN, 2010). 

Reeve, Deci e Ryan (2004) destacam também que as orientações de 

causalidade transmitem a dimensão da autodeterminação da personalidade, ou seja, 

um aluno com o contexto histórico pessoal voltado para a satisfação de suas 

necessidades psicológicas (competência, autonomia e vínculo) direciona-se a fim de 

possuir uma orientação de causalidade para autonomia. Já os alunos motivados por 

meio da regulação externa (recompensas e pressões externas) tendem a manifestar 
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uma orientação de causalidade externamente controlada. Nessa Teoria da 

Orientação da Causalidade, destaca-se um novo elemento de análise, ligado com a 

personalidade da pessoa, no qual se amplia a proposição da Teoria da 

Autodeterminação (apud ENGELMANN, 2010). 

A última subteoria que compõe a Teoria da Autodeterminação é a Teoria da 

Integração Organísmica. Trata-se do conceito de internalização ao 

desenvolvimento da motivação extrínseca. Deci e Ryan (1985) descrevem como os 

alunos adquirem e internalizam os processos motivacionais extrínsecos, 

esclarecendo a capacidade de gerar ações extrinsecamente motivadas e 

autodeterminadas (apud ENGELMANN, 2010). 

Conforme relata Engelmann (2010), essa Teoria da Integração Organísmica 

ressalta que as regulações externas podem ser internalizadas, num processo de unir 

os padrões, as ideias e práticas adquiridas como importantes pelo grupo social. O 

indivíduo passa a defender ou considerar como seu. Essa situação está descrita na 

necessidade de pertencimento, que tem grande valor no processo de internalização, 

pois proporciona uma sensação de segurança e estabilidade. 

De acordo com Boruchovitch (2008), a subteoria da Integração Organísmica 

propõe a existência de um continuum de desenvolvimento da autodeterminação, que 

se direciona desde a desmotivação, passa pelos quatro tipos de motivação 

extrínseca e pela motivação intrínseca. Essa teoria tem como princípio superar a 

divisão entre motivação intrínseca e extrínseca, tentando contribuir para uma melhor 

compreensão dos fatores que promovem, dificultam a internalização ou a integração 

dos motivos no contexto histórico acadêmico. Ela também especifica as distintas 

maneiras da motivação extrínseca e os seus fatores no contexto em que promovem 

ou dificultam a internalização e integração dos comportamentos regulados (apud 

ENGELMANN, 2010).  

Segundo Deci e Ryan (1991), a motivação das pessoas distingue-se em 

intrínseca e extrínseca. Um estudante motivado intrinsecamente é aquele cujo 

envolvimento e manutenção na atividade acontece pela tarefa em si, porque são 

interessantes e geradoras de satisfações. Estudantes com este tipo de motivação 

trabalham nas atividades, pois as consideram agradáveis. Já um estudante 

extrinsecamente motivado é aquele que desempenha uma atividade ou tarefa 

interessado em recompensas externas ou sociais. Um estudante com este tipo de 

motivação está interessado na opinião do outro; mas também no que ele deseja, 
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como uma recompensa; ou até mesmo, para evitar algum tipo de punição. Perante 

essa visão, os resultados satisfatórios em termos de aprendizagem, desempenho, 

criatividade, entre outros, eram referidos à motivação intrínseca. Até então, a 

motivação extrínseca era tratada como um constructo unitário, com isso se valia a 

motivação intrínseca e os efeitos dos comportamentos (apud BZUNECK e 

GUIMARÃES, 2010). 

Para Deci e Ryan (1985; 1991), os conhecimentos práticos originados pela 

experiência e seus respectivos resultados impulsionaram os autores da Teoria da 

Autodeterminação a diferenciarem tipos diversos de regulação do comportamento, 

em que se varia a função do nível de autonomia ou autodeterminação percebidas. 

Isto é, a motivação extrínseca pode ser autodeterminada em certo momento, 

dissolvendo a divisão da motivação intrínseca e extrínseca (apud BZUNECK e 

GUIMARÃES, 2010).  

A Teoria da Autodeterminação propõe o desenvolvimento ao longo de um 

continuum com as possibilidades de motivação humana. Como ressaltam Bzuneck e 

Guimarães (2010), depois do nível de desmotivação que se distingue pela falta de 

intenção ou motivação, são considerados alguns tipos de motivação extrínseca: a 

regulação externa, regulação introjetada, regulação identificada, regulação 

integrada, e, para finalizar, a motivação intrínseca, caracterizada como o nível mais 

autodeterminado e autônomo. A pesquisa realizada para este trabalho se utilizou 

desses tipos de motivação, para identificar o tipo de motivação dos acadêmicos do 

curso de Pedagogia, utilizando-se da EMA – de universitários, versão adaptada às 

disciplinas de Filosofia e validada por Guimarães e Bzuneck (2008).  

Segundo Oliveira et al. (2008), a desmotivação envolve a falta de percepção 

de contingências entre as ações e seus resultados, sendo a ausência de motivos 

intrínsecos e extrínsecos. Como exemplo, têm-se as seguintes afirmativas: 

“honestamente, não sei; acho que estou perdendo meu tempo na universidade”; “já 

tive boas razões para isso, agora, entretanto eu me pergunto se devo continuar”; 

“não percebo porque venho à universidade e, sinceramente, não me preocupo com 

isso” e “não sei, não entendo o que estou fazendo na universidade”. 

Para Guimarães (2004), na regulação externa, o indivíduo tende a atender a 

controladores externos, como: ao realizar uma tarefa por pressão ou somente por 

obediência, ou também para evitar punições ou adquirir alguma recompensa. Neste 

nível, pode ocorrer a separação em dois fatores diferentes: a regulação externa por 



23 

 

frequência e a regulação externa por recompensas. Por exemplo, o comportamento 

de um estudante inserido no contexto universitário pode ser regulado por pressões 

concretas, como a frequência, ser obrigado a comparecer às aulas em busca de 

interações sociais ou para evitar outras, como o trabalho: “posso ter problemas se 

não o fizer”.  

Para Guimarães (2004), na regulação introjetada, as pressões são internas, 

por exemplo, uma pessoa que age para esquivar o sentimento de culpa ou 

ansiedade, ou até mesmo para atender aos pedidos feitos com insistência ligados à 

sua autoestima: “vou me sentir culpado se não o fizer”. 

Guimarães (2004); Bzuneck e Guimarães (2010), na regulação identificada, 

o indivíduo pondera seu comportamento como importância pessoal, assumindo sua 

regulação como própria, nesse caso, um estudante que queira se tornar escritor, 

assume como seu valor as tarefas de se realizar as leituras: “envolvo-me porque 

acho importante fazê-lo”. 

Para Bzuneck e Guimarães (2010), a regulação integrada está relacionada 

ao comportamento assumido por escolha pessoal, totalmente de forma autônoma e 

sem constrangimento. Nesse nível, é necessário um elemento externo que regula a 

atividade, como: o reconhecimento, diploma ou mesmo o término de um trabalho.  

A compreensão da motivação extrínseca, de acordo com Bzuneck e 

Guimarães (2010), estabelece diferenças entre seus tipos variados de 

autodeterminação dos comportamentos e fundamenta-se no conceito de 

internalização. Ou seja, esse conceito diz respeito ao processo proativo no qual as 

regulações externas são as práticas e prescrições culturais, são transformadas em 

autorregulações. Com isso, tornam-se valores, crenças e compreensões pessoais.  

De acordo com Guimarães e Boruchovitch (2004), a concepção de 

motivação intrínseca vem desde 1975, segundo as apreciações de White, no que 

se diz respeito ao envolvimento das pessoas em atividades somente em busca de 

eficácia ou de competência (apud OLIVEIRA et al., 2008).  

A motivação intrínseca é o fato que melhor representa o potencial positivo da 

natureza humana, no qual é observada atentamente por Deci e Ryan (2000), Ryan e 

Deci (2000), dentre outros, o apoio para o crescimento, a honradez psicológica e 

coesão social. Reflete uma aptidão natural para sondar a novidade, o desafio e para 

perceber e exercitar as próprias aptidões. Está relacionada ao esforço numa 

determinada tarefa, em que a mesma esteja interessante, envolvente ou até mesmo 
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criadora de satisfação. Segundo a compreensão de Csikszentmihalyi (1992), esse 

envolvimento é estimado, ao mesmo tempo espontâneo, pois parte do interesse 

individual e autotélico; portanto a atividade é um fim em si mesma (apud 

LOURENÇO; PAIVA, 2010). 

Para tanto, um indivíduo intrinsecamente motivado procura o novo, busca a 

diversão, satisfaz sua curiosidade, procura ensejo para expor suas habilidades e 

adquirem domínios. Com isso, está subentendida, nessas circunstâncias, uma 

capacidade pessoal para dominar tarefas desafiadoras, relacionada ao prazer de 

seu próprio sistema (GUIMARÃES, 2004). 

Como têm demonstrado Reeve e Robinson (2002), “[...] a qualidade do estilo 

motivacional do professor influência a orientação motivacional de seus alunos” (apud 

GUIMARÃES, 2003, p. 21). 

Machado; Guimarães e Bzuneck (2006) descrevem que os professores 

encaram obstáculos para motivar seus alunos, pois os conteúdos são obrigatórios e 

nem sempre são satisfatórios; com isso, não é possível trabalhar segundo as 

necessidades ou interesses individuais dos alunos, no momento em que se devem 

cumprir os objetivos determinados pelo currículo em seu prazo estipulado. Porém, 

os professores possuem a autoridade para oferecerem oportunidades de escolha e 

autonomia, preparando o ensino e respondendo as necessidades dos alunos de 

forma menos controladora.   

Como ressalta Guimarães (2003), “[...] o professor do século XXI é encarado 

como um profissional diariamente instigado a fazer julgamentos e tomar decisões 

em relação à escola e à sala de aula”. Por isso suas crenças e sua forma de pensar 

exercem influência na motivação produzida no ambiente de ensino (apud 

MACHADO; GUIMARÃES e BZUNECK, 2006, p. 5).  

Todo professor tem sua forma de considerar o seu ambiente de trabalho, seus 

alunos e também sua prática pedagógica. Alguns estudos efetuados debateram a 

relação dessa prática pedagógica com a motivação do aluno. Segundo Tollefson 

(2000), “[...] podem surgir conflitos entre professores e alunos em relação às causas 

do fracasso destes últimos, com consequência tanto para a ação docente como para 

a motivação dos alunos” (apud MACHADO; GUIMARÃES e BZUNECK, 2006, p. 8). 

Referente às prováveis razões dos conflitos acima citados, Tollefson (2000) 

insinua que os alunos podem caracterizar seu baixo envolvimento a fatores 

externos, por exemplo, a dificuldade do conteúdo, as aulas desinteressantes, o 
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professor chato ou até mesmo que não contêm material necessário para estudar. 

Para tanto, nesses casos, os professores resistem às críticas direcionadas ao seu 

trabalho, destacando que os alunos são desinteressados e por este motivo não 

almejam as metas estabelecidas. Há a capacidade, muitas vezes, em deixar de se 

esforçar para tornar a sua disciplina um conhecimento de interesse do aluno (apud 

MACHADO; GUIMARÃES e BZUNECK, 2006). 

Tollefson (2000) ainda propõe que uma forma de resolver esses conflitos é 

 

[...] fortalecer as crenças de autoeficácia dos professores, principalmente 
com situações em que os alunos obtiveram êxito. Para isso, os professores 
deveriam aprender estratégias eficazes de trabalho em sala de aula, a 
forma de realizar adaptações curriculares para atender a diversidade de 
interesses, ritmos e conhecimentos dos alunos e, finalmente, criar um 
ambiente que facilite o bom desempenho de todos (apud MACHADO; 
GUIMARÃES e BZUNECK, 2006, p. 9). 
 

 

De acordo com Bzuneck (2004), as crenças de autoeficácia dizem respeito à 

classe de expectativas; e, como o termo propõe, são expectativas unidas ao self. A 

descrição universalmente concordada pelos autores é a do Bandura (1986, p. 391): 

“[...] para quem as crenças de autoeficácia são um julgamento das próprias 

capacidades de executar cursos de ação exigidos para se atingir certo grau de 

performance”. Schunk (1991) enumera detalhadamente que, na área escolar, as 

crenças de autoeficácia são persuasões pessoais ao conseguir realizar uma 

específica tarefa e numa proporção de qualidade preestabelecida.  

Reeve (1998) e Reeve, Bolt e Yi Cai (1999) descrevem também que o estilo 

motivacional diz respeito à crença e confiança do professor em sua específica 

estratégia de ensino e de motivação. Como existem indivíduos com personalidades 

direcionadas para o controle, cujas personalidades sejam autoritárias, existem 

outros que tendem a respeitar o próximo em suas interações. Entretanto, a 

capacidade de sustentar a autonomia alheia seria resultado de um estilo 

interpessoal composto tanto pela particularidade da personalidade, quanto pelas 

habilidades obtidas. Com isso, as habilidades passíveis de aprendizagem 

incorporariam a perspectiva da outra pessoa, identificariam seus sentimentos, 

utilizariam a linguagem não controladora, proporiam informações relevantes para se 

tomar decisões, dentre outras (apud GUIMARÃES, 2003). 

Para isso, Guimarães (2003) ressalta que o estilo motivacional do professor é 

estimado como uma propriedade ligada à personalidade, sendo que este é 
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vulnerável a fatores sociocontextuais, como: a quantidade de alunos nas salas de 

aula, o período de prática no magistério, o gênero, a idade, a socialização com 

direção da escola, o conceito de ideias, dentre outros. Portanto, o estilo motivacional 

se caracteriza como grande importância no desempenho, nas emoções e na 

motivação dos alunos, de acordo com a instituição de ensino. 

Deci et al., (1981) identificaram dois estilos motivacionais do professor que se 

diversificam em um continuum de “altamente controlador” a “altamente promotor de 

autonomia”.  Ou seja, os professores que facilitam a autonomia de seus alunos 

alimentam suas necessidades de 

 
[...] competência, de autodeterminação e de segurança. Para que isso 
ocorra, eles oferecem oportunidades de escolhas e de feedback 
significativo, reconhecem e apoiam os interesses dos alunos, fortalecem 
sua autorregulação autônoma e buscam alternativas para levá-las a 
valorizar a educação, em suma, tornam o ambiente de sala de aula 
principalmente informativo (apud GUIMARÃES, 2003, p. 23). 

 

Sendo assim, sustentar a autonomia dos alunos, de acordo com a perspectiva 

acima, quer dizer: estimulá-los a realizar escolhas, a tomarem decisões sobre a 

educação e direcioná-los a se reconhecerem com as metas de aprendizagem 

instalada em sala de aula (GUIMARÃES, 2003). 

Em compensação, os professores que acreditam no estilo “altamente 

controlador” determinam para seus alunos formas 

 
[...] específicas de comportamentos, sentimentos ou de pensamentos, 
oferecendo incentivos extrínsecos e consequências para aqueles que se 
aproximam do padrão esperado. No ambiente de sala de aula o controle é a 
principal característica (GUIMARÃES, 2003, p. 23). 

 

Skinner; Belmont (1993); Vallerand; Fortier; Guay (1997); Patrick et al. (2001) 

indicaram, por meio dos resultados de pesquisas, que alunos de professores com 

estilo motivacional que promovem a autonomia manifestam grande percepção de 

competência acadêmica, melhor compreensão de conceitos, bom desempenho, 

persistem na escola, ampliam sua criatividade para as atividades escolares, 

empenham-se nos desafios, são emotivamente positivos, possuem ansiedade 

reduzida, procuram o domínio e são mais intrinsecamente motivados, ao se 

comparar aos alunos de professores que possuem o estilo motivacional controlador 

(apud GUIMARÃES, 2003). 
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Por fim, Boruchovitch (2009) evidencia a necessidade de converter a sala de 

aula num ambiente acolhedor; ou seja, é primordial que o professor realize um 

ambiente em que o aluno se sinta adaptado, onde possa reconhecer as suas 

incertezas e os seus pedidos de ajuda. Determinadamente, a motivação não é 

apenas uma característica própria do aluno, mas também é intercedida pelo 

professor, pelo ambiente de sala de aula e pela cultura da escola. Na realidade, as 

diferentes maneiras de ocasionar a motivação é que de fato seja o próprio professor 

um exemplo de pessoa motivada (apud LOURENÇO; PAIVA, 2010). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Participantes 

Participaram do presente estudo 228 estudantes universitários matriculados 

das 1as às 3as séries do curso de Pedagogia de uma Instituição Pública localizada no 

Norte do Paraná, nas diferentes disciplinas da área de Filosofia e Educação.  

Do total de participantes, 84 alunos das 1as séries, matriculados na disciplina 

de Filosofia e Educação – aspectos antropológicos participaram da presente 

pesquisa, distribuídos da seguinte forma, considerando as diferentes turmas 

ofertadas: turma 1000 (20 participantes), 2000 (14 participantes), 3000 (24 

participantes) e 4000 (26 participantes). Os 68 participantes das 2as séries, 

matriculados na disciplina de Filosofia e Educação – aspectos epistemológicos 

estavam distribuídos da seguinte forma: turma 1000 (20 participantes), 2000 (17 

participantes), 3000 (16 participantes) e 4000 (15 participantes). Nas 3as séries, os 

participantes matriculados na disciplina de Filosofia da Educação III estavam 

distribuídos, considerando as diferentes turmas: 1000 (26 participantes), 2000 (16 

participantes), 3000 (12 participantes) e 4000 (22 participantes), totalizando, nesta 

série, 76 participantes. A idade dos participantes variou-se de 18 a 31 anos ou mais.  

O total dos participantes reflete o número de alunos presentes no momento 

da coleta de dados e que concordaram em participar da presente pesquisa. Vale 

frisar que esta pesquisa foi realizada no ano de 2011 e que as séries foram descritas 

conforme cada currículo, proposto pelo curso de Pedagogia. 

 

3.2 Instrumento 

Para a coleta dos dados, foi utilizada uma escala para avaliar as orientações 

motivacionais dos acadêmicos de Pedagogia: “versão Brasileira da Escala de 

Motivação Acadêmica – EMA – de Universitários” apud Guimarães e Bzuneck 

(2008), e adaptada às disciplinas de Filosofia.  A presente escala é composta por 30 

questões, no qual cada participante deverá anotar o número correspondente à sua 

resposta, conforme escala a seguir: 1. Discordo totalmente, 2. Discordo, 3. Discordo 

parcialmente, 4. Concordo parcialmente, 5. Concordo e 6. Concordo totalmente.  
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3.3 Procedimento 

Primeiramente foi feito o contato com alguns professores das respectivas 

séries citadas para aplicação da coleta dos dados da pesquisa. Nesse contato com 

os professores, após a explicação sobre o trabalho e a forma de coleta de dados, 

com aqueles que concordaram em disponibilizar um tempo de sua aula para a coleta 

de dados da pesquisa, foi agendado um horário para aplicação do instrumento. A 

coleta durou em média 15 minutos. 

Para a coleta de dados, inicialmente era dada uma explicação sobre o tema 

da pesquisa, os objetivos e o processo de aplicação do instrumento. Nesse 

momento, foi também esclarecido que a participação de cada um era totalmente 

voluntária, podendo recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, 

sem acarretar qualquer ônus ou prejuízo. As informações coletadas seriam utilizadas 

somente para os fins desta pesquisa e tratadas com o mais absoluto sigilo e 

confidencialidade, de modo a preservar a identidade de cada um. Para tanto, os que 

concordaram em participar assinaram em duas vias o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), conforme modelo em apêndice, sendo uma entregue à 

pesquisadora e a outra via ficou com os participantes, caso precisassem de maiores 

esclarecimentos futuros sobre a referida pesquisa.  Em cada sala, ao finalizar a 

coleta de dados, os participantes foram convidados a estarem presentes na 

apresentação do TCC, caso se interessassem pelo assunto ou quisessem ter 

informações sobre os resultados. 
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4 RESULTADOS 

Por meio da aplicação da versão “Brasileira da Escala de Motivação 

Acadêmica” – EMA – de universitários, apud Guimarães e Bzuneck (2008), adaptada 

à disciplina de Filosofia e Educação, foram calculadas as médias, o valor mínimo e o 

máximo, o coeficiente de variação e o desvio padrão, a partir das estimativas dos 

alunos matriculados nas 1as, 2as e 3as séries das turmas 1000, 2000, 3000 e 4000 do 

curso de Pedagogia para cada nível motivacional (Desmotivação, Regulação 

Integrada, Regulação Externa por Frequência às aulas, Regulação Introjetada, 

Regulação Externa por Recompensas sociais, Regulação Identificada e Motivação 

Intrínseca). Esses resultados podem ser visualizados na Tabela 1, apresentada a 

seguir. 
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Tabela 1. Médias, o valor mínimo e o máximo, o coeficiente de variação e o desvio padrão, a partir das 

estimativas dos alunos matriculados nas 1
as

, 2
as

 e 3
as

 séries das diferentes turmas do curso de Pedagogia para 
cada nível motivacional. 

Nível 
Motivacional 

Séries Turmas (n) Média Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Coeficiente 
de variação 

Desvio 
padrão 

 
 
 
 

Desmotivação 

1ª 1000 (20) 8.10 6.00 21.00 46.69 3.78 
2000 (14) 7.93 6.00 12.00 25.92 2.05 
3000 (24) 9.04 6.00 21.00 42.46 3.84 
4000 (26) 10.88 6.00 25.00 44.20 4.81 

2ª 1000 (20) 10.30 6.00 23.00 46.30 4.77 
2000 (17) 9.12 6.00 21.00 47.47 4.33 
3000 (16) 11.44 7.00 22.00 41.99 4.80 
4000 (15) 14.67 6.00 31.00 49.88 7.31 

3ª 1000 (26) 11.81 6.00 28.00 43.05 5.08 
2000 (16) 13.31 7.00 26.00 42.73 5.69 
3000 (12) 17.00 7.00 32.00 39.10 6.65 
4000 (22) 12.04 6.00 23.00 39.48 4.75 

 
 
 

Regulação 
Integrada 

1ª 1000 (20) 12.00 8.00 14.00 14.81 1.78 
2000 (14) 12.43 8.00 14.00 16.31 2.03 
3000 (24) 11.50 6.00 14.00 19.70 2.26 
4000 (26) 10.69 4.00 14.00 26.29 2.81 

2ª 1000 (20) 11.10 4.00 14.00 22.43 2.49 
2000 (17) 11.88 7.00 14.00 18.31 2.18 
3000 (16) 10.75 6.00 14.00 20.80 2.24 
4000 (15) 10.67 5.00 13.00 19.94 2.13 

3ª 1000 (26) 9.96 4.00 14.00 24.99 2.49 
2000 (16) 9.62 5.00 13.00 20.73 1.99 
3000 (12) 9.33 4.00 14.00 30.76 2.87 
4000 (22) 10.09 6.00 13.00 18.58 1.87 

 
 

Regulação 
Externa por 

Frequência às 
aulas 

1ª 1000 (20) 11.55 5.00 26.00 45.59 5.27 
2000 (14) 11.86 7.00 18.00 30.47 3.61 
3000 (24) 13.62 6.00 26.00 42.23 5.75 
4000 (26) 16.15 9.00 27.00 31.16 5.03 

2ª 1000 (20) 16.15 8.00 26.00 30.75 4.97 
2000 (17) 15.00 6.00 28.00 36.05 5.41 
3000 (16) 17.19 9.00 26.00 31.24 5.37 
4000 (15) 15.93 7.00 25.00 33.25 5.30 

3ª 1000 (26) 17.42 5.00 28.00 28.77 5.01 
2000 (16) 17.81 7.00 30.00 39.76 7.08 
3000 (12) 17.58 13.00 27.00 25.72 4.52 
4000 (22) 16.14 9.00 25.00 31.21 5.04 

 
 
 

Regulação 
Introjetada 

1ª 1000 (20) 13.75 6.00 26.00 42.20 5.80 
2000 (14) 16.36 6.00 29.00 40.74 6.66 
3000 (24) 19.21 8.00 31.00 35.41 6.80 
4000 (26) 17.61 7.00 28.00 28.00 4.93 

2ª 1000 (20) 17.55 7.00 32.00 40.77 7.16 
2000 (17) 17.41 6.00 32.00 39.01 6.79 
3000 (16) 15.44 9.00 24.00 34.03 5.25 
4000 (15) 15.47 7.00 24.00 33.23 5.14 

3ª 1000 (26) 14.42 6.00 26.00 36.17 5.22 
2000 (16) 13.75 6.00 21.00 28.91 3.97 
3000 (12) 14.33 9.00 19.00 19.12 2.74 
4000 (22) 15.68 6.00 29.00 36.36 5.70 

 
 

Regulação 
Externa por 

Recompensas 
sociais 

1ª 1000 (20) 4.15 3.00 9.00 36.90 1.53 
2000 (14) 4.28 3.00 8.00 38.21 1.64 
3000 (24) 4.92 3.00 10.00 46.42 2.28 
4000 (26) 6.04 3.00 13.00 42.80 2.58 

2ª 1000 (20) 4.20 3.00 8.00 36.72 1.54 
2000 (17) 4.35 3.00 8.00 36.27 1.58 
3000 (16) 6.19 3.00 12.00 37.42 2.31 
4000 (15) 4.87 3.00 9.00 39.50 1.92 

3ª 1000 (26) 4.04 3.00 8.00 35.35 1.43 
2000 (16) 5.81 3.00 14.00 49.55 2.88 
3000 (12) 6.17 4.00 9.00 24.78 1.53 
4000 (22) 5.32 3.00 8.00 30.92 1.64 

 
 
 

Regulação 
Identificada 

1ª 1000 (20) 7.45 2.00 11.00 44.72 3.33 
2000 (14) 7.85 5.00 12.00 31.52 2.48 
3000 (24) 8.04 3.00 12.00 36.76 2.95 
4000 (26) 8.65 4.00 12.00 23.78 2.06 

2ª 1000 (20) 8.60 2.00 12.00 27.82 2.40 
2000 (17) 8.59 2.00 12.00 32.17 2.76 
3000 (16) 7.00 2.00 11.00 37.62 2.63 
4000 (15) 6.73 2.00 10.00 34.81 2.34 

3ª 1000 (26) 8.04 5.00 10.00 19.43 1.56 
2000 (16) 6.81 3.00 12.00 37.22 2.53 
3000 (12) 7.25 4.00 11.00 34.36 2.49 
4000 (22) 7.27 2.00 11.00 26.90 1.96 

 
 
 

Motivação 
Intrínseca 

1ª 1000 (20) 13.75 6.00 18.00 27.71 3.81 
2000 (14) 13.00 6.00 18.00 21.55 2.80 
3000 (24) 13.87 3.00 18.00 23.70 3.29 
4000 (26) 12.58 4.00 18.00 30.68 3.86 

2ª 1000 (20) 12.30 9.00 17.00 22.86 2.81 
2000 (17) 13.41 8.00 18.00 19.74 2.65 
3000 (16) 10.44 7.00 17.00 29.05 3.03 
4000 (15) 11.60 3.00 18.00 35.21 4.08 

3ª 1000 (26) 11.04 4.00 18.00 37.35 4.12 
2000 (16) 12.56 4.00 18.00 30.89 3.88 
3000 (12) 9.58 5.00 16.00 33.13 3.17 
4000 (22) 10.32 5.00 15.00 28.59 2.95 
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Para melhor visualização dos dados em relação aos resultados obtidos por 

cada série, a seguir, estão apresentadas as médias por séries referentes a cada 

nível motivacional. 

Tabela 2. Médias obtidas pelos participantes das 1
as

, 2
as

 e 3
as

 séries para cada nível motivacional. 

 
     Nível motivacional 
 
 
Séries 

Desm. Regulação 
Integrada 

Regul. Ext. 
Freq. às 
aulas 

Regul. 
Introjetada 

Regul. Ext. 
Recomp. 
sociais 

Regul. 
Identificada 

Motivação       
Intrínseca 

1ª 35.95 46.62 53.18 66.93 19.39 31.99 53.20 
2ª 45.53 44.40 64.27 65.87 19.61 30.92 47.75 
3ª 54.16 39.00 68.95 58.18 21.34 29.37 43.50 

 

Inicialmente foi realizada a análise de variância por turma. A análise foi 

aplicada aos valores obtidos pelos estudantes da Turma 1000 e relacionada aos 

diferentes tipos de motivação o que evidenciou diferenças significativas para os 

níveis Desmotivação [F(2,63)= 3,63, p= 0,0322], Regulação Integrada [F(2,63)= 4,53, p= 

0,0145], Regulação Externa por Frequência às aulas [F(2,63)= 8,01, p= 0,0008] e 

Motivação Intrínseca [F(2,63)= 3,08, p= 0,0529]. O Teste Duncan aplicado às médias 

obtidas pelos estudantes da Turma 1000, no nível Desmotivação, apontou que as 1as 

séries (8.10) se diferenciaram das 3as séries (11.81), sendo que as 2as séries (10.30) 

não se diferenciaram das demais. Os mesmos resultados foram obtidos para o nível 

motivacional de Regulação Integrada, uma vez que as 3as séries (9.97) se 

diferenciaram das 1as séries (12.00), enquanto as 2as séries (11.10) não se 

diferenciaram das 1as séries. No nível motivacional Regulação Externa por 

Frequência às aulas, a análise evidenciou uma diferença das 1as séries (11.55) em 

relação às 2as (16.15) e às 3as séries (17.42), sendo que as 2as e 3as séries não se 

diferenciaram. No nível Motivação Intrínseca, as 3as séries (11.04) se diferenciaram 

das 1as séries (13.75), à medida que as 2as séries não se diferenciaram das demais. 

De acordo com a análise de variância, a Regulação Introjetada [F(2,63)= 2,31, p= 

0,1077], Regulação Externa por Recompensas sociais [F(2,63) = 0,07, p= 0,9312] e 

Regulação Identificada [F(2,63) = 1,09, p= 0,3410] não evidenciaram diferenças 

significativas. 

A análise de variância relativa aos resultados à Turma 2000 dentre os 

diferentes tipos de motivação evidenciou diferenças significativas para os níveis 

Desmotivação [F(2,44)= 6,47, p= 0,0034], Regulação Integrada [F(2,44)= 7,97, p= 

0,0011] e Regulação Externa por Frequência às aulas [F(2,44)= 4,19, p= 0,0216]. Por 

meio do Teste Duncan aplicado às médias obtidas pelos estudantes dessas turmas, 
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o nível Desmotivação indicou que as 2as séries (9.12) não se diferenciaram das 1as 

séries (7.93), já as 3as séries (13.31) se diferenciaram das demais. No nível 

Regulação Integrada, as 3as séries (9.62) se diferenciaram das 1as (12.43) e das 2as 

séries (11.88), sendo que estas não se diferenciaram entre si. No nível de 

Regulação Externa por Frequência às aulas, as 1as séries (11.86) se diferenciaram 

das 3as séries (17.81), enquanto as 2as séries (15.00) não se diferenciaram das 

demais. Para os demais níveis motivacionais (Regulação Introjetada [F(2,44)= 1,64, p= 

0,2059], Regulação Externa por Recompensas sociais [F(2,44)= 2,59, p= 0,0863], 

Regulação Identificada [F(2,44)= 1,93, p= 0,1573] e a Motivação Intrínseca [F(2,44)= 

0,30, p= 0,7444]), não foram evidenciadas diferenças significativas. 

A análise de variância relativa à Turma 3000 para os diferentes níveis 

motivacionais evidenciou diferenças significativas para os níveis Desmotivação 

[F(2,49) = 10,62, p= 0,0001], Regulação Integrada [F(2,49)= 3,24, p= 0,0475], Regulação 

Introjetada [F(2,49)= 3,79, p=0,0296] e Motivação Intrínseca [F(2,49)= 9,45, p= 0,0003]. 

De acordo com o Teste Duncan aplicado às médias obtidas pelos estudantes da 

Turma 3000, o nível Desmotivação revelou que as 3as séries (17.00) se 

diferenciaram das 1as séries (9.04) e 2as séries (11.44), sendo que não houve 

diferença entre as 1as e 2as séries. No nível Regulação Integrada, as 3as séries (9.33) 

se diferenciaram das 1as séries (11.50), sendo que as 2as séries (10.75) não se 

diferenciaram das demais. No nível Regulação Introjetada, as 3as séries (14.33) se 

diferenciaram das 1as séries (19.21), porém as 2as séries (15.44) não se 

diferenciaram das outras. No nível Motivação Intrínseca, as 1as séries (13.87) se 

diferenciaram das 2as séries (10.44) e 3as séries (9.58), sendo que estas não se 

diferenciaram entre si. Os níveis motivacionais Regulação Externa por Frequência 

às aulas [F(2,49)= 3,13, p= 0,0527], Regulação Externa por Recompensas sociais 

[F(2,49)= 2,23, p= 0,1181] e Regulação Identificada [F(2,49)= 0,77, p= 0,4690] não 

evidenciaram diferenças significativas. 

Por meio da análise de variância aplicada aos valores obtidos pelos 

estudantes da Turma 4000 e relacionada aos diferentes tipos de motivação foram 

evidenciadas diferenças significativas para os níveis Desmotivação [F(2,60)= 2,28, p= 

0,1115] e Regulação Identificada [F(2,60)= 4,75, p= 0,0122]. O Teste Duncan aplicado 

às médias obtidas pelos estudantes da Turma 4000, para o nível Desmotivação, 

indicou que as 1as séries (10.88) se diferenciaram das 2as séries (14.67), enquanto 
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as 3as séries (12.04) não se diferenciaram das demais. No nível Regulação 

Identificada, as 1as séries (8.65) se diferenciaram das 2as séries (6.73) e das 3as 

séries (7.27), as mesmas porém, não se diferenciaram entre si. De acordo com a 

análise de variância, a Regulação Integrada [F(2,60)= 0,45, p= 0,6395], Regulação 

Externa por Frequência às aulas [F(2,60)= 0,01, p= 0,9901], Regulação Introjetada 

[F(2,60)= 1,13, p= 0,3286], Regulação Externa por Recompensas sociais [F(2,60)= 1,56, 

p= 0,2196] e Motivação Intrínseca [F(2,60)= 2,31, p= 0,1076] não apresentaram 

diferenças significativas. 

No geral, os principais resultados citados anteriormente indicaram que, para 

os níveis motivacionais Desmotivação, Regulação Integrada, Regulação Externa por 

Frequência às aulas, Regulação Introjetada e Motivação Intrínseca, houve uma 

tendência à diferenciação nestes níveis motivacionais quando comparados os 

resultados obtidos pelos participantes das 1as séries (Turmas 1000, 2000 e 3000) em 

relação aos participantes das 3as séries. Os níveis motivacionais Regulação Externa 

por Recompensas sociais e Regulação Identificada apresentadas pelas turmas 

1000, 2000 e 3000 não evidenciaram diferenças significativas quando comparadas 

as 1as, 2as e 3as séries. De acordo com o nível motivacional Regulação Identificada 

para as Turmas 4000, houve uma tendência de diferenciação dos resultados quando 

comparados os participantes das 1as séries com relação aos das 3as séries.  

No entanto, tais resultados não se aplicam ao nível motivacional 

Desmotivação para a Turma 4000, uma vez que foram apresentadas diferenças ao 

comparar os resultados das 1as e 2as séries.  Em relação aos níveis motivacionais 

Regulação Integrada, Regulação Externa por Frequência às aulas, Regulação 

Introjetada, Regulação Externa por Recompensas sociais e Motivação Intrínseca 

para a mesma turma, não apresentaram diferenças significativas para as 1as, 2as e 

3as séries. 

Na sequência, foi realizada a análise de variância, considerando as diferentes 

séries pesquisadas do curso de Pedagogia (1as, 2as e 3as séries). A partir dessa 

análise aplicada aos valores obtidos pelos estudantes das 1as Séries, dentre os 

distintos tipos de motivação, foram observadas diferenças significativas para os 

níveis Desmotivação [F(3,80)= 2,60, p= 0,0580], Regulação Integrada [F(3,80)= 2,11, p= 

0,1051], Regulação Externa por Frequência às aulas [F(3,80)= 3,78, p= 0,0137], 

Regulação Introjetada [F(3,80)= 3,17, p= 0,0287] e Regulação Externa por 
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Recompensas sociais [F(3,80)= 3,62, p= 0,0165]. Por meio do Teste Duncan aplicado 

às médias adquiridas pelos estudantes das 1as séries, o nível Desmotivação mostrou 

que as turmas 4000 (10.88) se diferenciaram das turmas 1000 (8.10) e 2000 (7.92), 

já as turmas 1000, 2000 e 3000 (9.04) não se diferenciaram. No nível Regulação 

Integrada, as turmas 4000 (10.69) se diferenciaram das 2000 (12.43), à medida que 

as turmas 3000 (11.50) e 1000 (12.00) não se diferenciaram entre si. No nível 

Regulação Externa por Frequência às aulas, as turmas 1000 (11.55) e 2000 (11.86) 

diferenciaram das turmas 4000 (16.15), em compensação as turmas 1000, 2000 e 

3000 (13.62) não se diferenciaram. No nível Regulação Introjetada, as turmas 1000 

(13.75) se diferenciaram das 3000 (19.20), à medida que as turmas 2000 (16.36) e 

4000 (17.61) não se diferenciaram entre si e também das demais. No nível 

Regulação Externa por Recompensas sociais, as turmas 1000 (4.15) e 2000 (4.28) 

se diferenciaram das 4000 (6.04), contudo as turmas 3000 (4.92) não se 

diferenciaram das demais. Não foram evidenciadas diferenças significativas para os 

níveis motivacionais Regulação Identificada [F(3,80)= 0,77, p= 0,5156] e Motivação 

Intrínseca [F(3,80)= 0,72, p= 0,5449]. 

A análise de variância aplicada aos valores obtidos pelos estudantes das 2as 

Séries e relacionada aos diferentes tipos de motivação evidenciou diferenças 

significativas para os níveis Desmotivação [F(3,64)= 3,16, p= 0,0304], Regulação 

Externa por Recompensas sociais [F(3,64)= 4,05, p= 0,0106] e Motivação Intrínseca 

[F(3,64)= 2,60, p= 0,0600]. De acordo com o Teste Duncan aplicado às médias 

alcançadas pelos estudantes das 2as séries, o nível Desmotivação revelou que as 

turmas 1000 (10.30) e 2000 (9.12) se diferenciaram das 4000 (14.67), sendo que as 

turmas 3000 (11.44) não se diferenciaram das demais. No nível Regulação Externa 

por Recompensas sociais, as turmas 3000 (6.19) diferenciaram das turmas 1000 

(4.20), 2000 (4.35) e 4000 (4.87), não havendo diferenças entre estas. No nível 

Motivação Intrínseca as turmas 3000 (10.44) se diferenciaram das 2000 (13.41), em 

contrapartida as turmas 4000 (11.60) e 1000 (12.30) não se diferenciaram entre si e 

em relação às demais. Nos níveis motivacionais por Regulação Integrada [F(3,64)= 

0,97, p= 0,4104], Regulação Externa por Frequência às aulas [F(3,64)= 0,48, p= 

0,6957], Regulação Introjetada [F(3,64)= 0,60, p= 0,6181] e Regulação Identificada 

[F(3,64)= 2,62, p= 0,0580] não foram evidenciadas diferenças significativas. 

Por fim, a análise de variância aplicada aos valores obtidos pelos estudantes 

das 3as Séries e relacionada aos diferentes tipos de motivação evidenciou 
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diferenças significativas para os níveis Desmotivação [F(3,72)= 2,87, p= 0,0421], 

Regulação Externa por Recompensas sociais  [F(3,72)= 4,85, p= 0,0040] e Motivação 

Intrínseca [F(3,72)= 1,85, p= 0,1452].O Teste Duncan aplicado às médias obtidas 

pelos estudantes da 3ª série, indicou para o nível Desmotivação que as turmas 3000 

(17.00) apresentaram diferenças em relação às turmas 1000 (11.80), 2000 (13.31) e 

4000 (12.04), estas, no entanto, não apresentaram diferenças entre si. No nível 

Regulação Externa por Recompensas sociais, as turmas 1000 (4.04) diferenciaram 

das turmas 2000 (5.81), 3000 (6.17) e 4000 (5.32), sendo que estas não 

apresentaram diferenças entre si. No nível Motivação Intrínseca, as turmas 3000 

(9.58) se diferenciaram das 2000 (12.56), já as turmas 4000 (10.32) e 1000 (11.04) 

não se diferenciaram entre si e em relação às demais. De acordo com a análise de 

variância, a Regulação Integrada [F(3,72)= 0,35, p= 0,7870], Regulação Externa por 

Frequência às aulas [F(3,72)= 0,38, p= 0,7680], Regulação Introjetada [F(3,72)= 0,55, p= 

0,6466] e Regulação Identificada [F(3,72)= 1,31, p= 0,2790], não apresentaram 

diferenças significativas.  

A partir do que foi descrito quanto às 1as, 2as e 3as séries nos níveis 

motivacionais Desmotivação, Regulação Integrada, Regulação Externa por 

Frequência às aulas e Regulação Externa por Recompensas sociais, houve uma 

tendência dos participantes das Turmas 1000 apresentarem diferenças quando 

comparados às Turmas 2000 e 4000. Para as 1as séries no nível motivacional 

Regulação Introjetada, houve uma tendência de que os participantes das Turmas 

1000 apresentarem diferenças quando comparados às Turmas 3000. Já no nível 

Motivação Intrínseca para as 2as e 3as séries, houve uma tendência dos participantes 

das Turmas 3000 apresentarem diferenças quando comparados às Turmas 2000. 

Em relação ao nível motivacional Regulação Identificada para as 1as, 2as e 3as séries, 

os resultados obtidos não evidenciaram diferenças significativas para as Turmas 

1000, 2000, 3000 e 4000. 
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5  DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No geral, os principais resultados descritos indicaram que, para os níveis 

motivacionais Desmotivação, Regulação Integrada, Regulação Externa por 

Frequência às aulas, Regulação Introjetada e Motivação Intrínseca, houve uma 

tendência à diferenciação nestes níveis motivacionais, quando comparados os 

resultados obtidos pelos participantes das 1as séries (Turmas 1000, 2000 e 3000) em 

relação aos participantes das 3as séries. Os níveis motivacionais Regulação Externa 

por Recompensas sociais e Regulação Identificada apresentadas pelas Turmas 

1000, 2000 e 3000 não evidenciaram diferenças significativas quando comparadas 

as 1as, 2as e 3as séries. De acordo com o nível motivacional Regulação Identificada 

para Turma 4000, houve uma tendência dos participantes das 1as séries a 

apresentarem diferenças quando comparados aos participantes das 3as séries.  

No entanto, estes resultados não se aplicam ao nível motivacional 

Desmotivação para a Turma 4000, uma vez que esses demonstraram diferenças 

significativas quando comparados aos resultados das 1as e 2as séries.  Em relação 

aos níveis motivacionais Regulação Integrada, Regulação Externa por Frequência 

às aulas, Regulação Introjetada, Regulação Externa por Recompensas sociais e 

Motivação Intrínseca para a mesma turma, não foram apresentadas diferenças 

significativas para as 1as, 2as e 3as séries para a Turma 4000. 

Esses resultados indicaram que as maiorias das diferenças significativas se 

deram na comparação dos resultados entre as 1as e 3as séries. Cabe informar que 

um mesmo professor (x) ministra as disciplinas de Filosofia para as Turmas 1000 e 

2000 nas 1as e 3as séries, sendo que também um mesmo professor (y) ministra as 

disciplinas de Filosofia para as 1as e 3as séries nas Turmas 3000. Com isso, pode-se 

supor que a variável estilo motivacional do professor não esteja influenciando os 

resultados obtidos, uma vez que foram apresentadas diferenças entre as 1as e 3as 

séries, mesmo sendo um mesmo professor como responsável pelas turmas.  

Como Guimarães e Bzunek (2008) descrevem, há estudantes, no final do 

ensino médio, com a idade entre dezessete e vinte anos que escolhem o curso a 

realizar na faculdade pela aproximação com a profissão, podendo ter influências dos 

pais ou mesmos por não terem outras alternativas. Ao chegarem à universidade, 

esses estudantes possuem expectativas que as disciplinas correspondentes ao seu 

curso têm por responsabilidade contribuir para sua formação; e, com isso, aos 
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professores cabem explicar esse processo de contribuição. Nesse caso, entende-se 

como relevante que o professor intervenha no processo motivacional dos alunos em 

relação à proposta da disciplina e ao processo de formação do aluno. 

Cabe ressaltar que, de acordo com as médias apresentadas na Tabela 2, os 

alunos das 3as séries são mais Desmotivados quando comparados aos alunos das 

1as séries e que, para o nível da Motivação Intrínseca, os alunos das 1as séries são 

mais motivados intrinsecamente que os alunos das 3as séries. 

Tais dados corroboram com o apresentado por Stipek (1998), que relata “[...] 

ao contrário do que muitas pessoas podem pensar em relação à motivação de 

alunos, ela diminui à medida que as séries avançam” (apud ENGELMANN, 2010, p. 

29). 

 Pintrich (1994), ao focar seu estudo aos alunos do ensino superior, tenta 

esclarecer a explicação da motivação do aluno, referindo-se a quatro componentes 

principais: o contexto sociocultural, os fatores relacionados ao ambiente em sala de 

aula, os fatores internos ao aluno e o comportamento motivado em si (apud 

ENGELMANN, 2010). 

Já os níveis da Regulação Integrada e Regulação Introjetada apresentaram 

um decréscimo nas médias, quando comparados os alunos das 1ª e 3ª séries, no 

qual os alunos das 1as séries são mais regulados que os das 3as séries. Para 

Bzuneck e Guimarães (2010), a regulação integrada está relacionada ao 

comportamento assumido por escolha pessoal, totalmente de forma autônoma e 

sem constrangimento, ou seja, as pessoas sabem a importância das atividades. E 

na regulação introjetada, segundo Guimarães (2004), as pressões são internas, 

por exemplo, uma pessoa que age para esquivar o sentimento de culpa ou 

ansiedade, ou até mesmo para atender aos pedidos feitos com insistência ligados à 

sua autoestima: “vou me sentir culpado se não o fizer”. 

Para os níveis Regulação Externa por Frequência às aulas e Regulação 

Externa por Recompensas sociais, houve um aumento das médias, quando 

comparados os alunos das 1ª e 3ª séries. Portanto, os alunos das 3as séries são 

mais regulados por frequência e recompensas sociais quando comparados aos 

alunos das 1as séries. Para Guimarães (2004), na regulação externa, o indivíduo 

tende a atender a controladores externos, como ao realizar uma tarefa por pressão 

ou somente por obediência, ou também para evitar punições ou adquirir alguma 

recompensa. Neste nível pode ocorrer a separação em dois fatores diferentes: a 
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regulação externa por frequência e a regulação externa por recompensas, por 

exemplo, um estudante que está inserido no contexto universitário. Com isso, seu 

comportamento pode ser regulado por pressões concretas, como a frequência, ser 

obrigado a comparecer às aulas em busca de interações sociais ou para evitar 

outras, como o trabalho: “posso ter problemas se não o fizer”.  

A partir do conjunto de resultados apresentados, pode-se supor que, ao longo 

das séries pesquisadas, o controle externo possa estar exercendo maior influência 

no nível motivacional. É possível ainda que os alunos não tenham uma 

compreensão de como a disciplina de filosofia se insere no curso e sua importância 

em relação à formação, uma vez que, nas 3as séries, os alunos estão cursando as 

disciplinas de estágio, o que provavelmente esteja apresentando um estímulo 

motivacional relacionada à prática; e, talvez, a disciplina de Filosofia ofertada, nesta 

série, não esteja estabelecendo uma relação entre teoria e prática, de modo a 

promover um nível motivacional mais próximo à motivação intrínseca. 

No nível da Regulação Identificada, as médias demonstraram que os alunos 

das 1as séries são mais regulados quando comparados aos alunos das 3as séries. 

Guimarães (2004); Bzuneck e Guimarães (2010) destacam que, na regulação 

identificada, o indivíduo pondera seu comportamento como importância pessoal, 

assumindo sua regulação como própria, nesse caso, um estudante que queira se 

tornar escritor, assume como seu valor as tarefas de se realizar as leituras: “envolvo-

me porque acho importante fazê-lo”. 

 Bzuneck (2005) e Tollefson (2000) destacam que as aulas acabam tendo por 

obrigação serem interessantes e/ou até mesmo divertidas. Os professores precisam 

ensinar os conteúdos de forma clara, enquanto as exigências precisam ser 

moderadas. Por isso, alguns estudantes se comportam apenas como expectadores 

passivos, e os professores aguardam que eles sejam autorregulados, 

autodisciplinados, que possuam espírito investigativo, tenham consciência da 

importância dos estudos e também tenham vontade de estudar, pois são 

universitários. Portanto, os alunos acabam deixando de envolver-se com os 

conteúdos por classificarem as aulas chatas e sem significado; entretanto, os 

professores não se empenham no planejamento de suas atividades para os alunos 

desinteressados (apud GUIMARÃES; BZUNECK, 2008). 

Diferentes professores ministram a disciplina de Filosofia para as Turmas 

4000, que também evidenciaram as maiorias das diferenças significativas, de acordo 
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com as 1as e 3as séries. Mas agora, neste caso, como não são os mesmos 

professores, pode-se supor que a variável estilo motivacional do professor possa 

influenciar nas orientações motivacionais de seus alunos, diferentemente do que 

ocorre nas demais turmas em que são os mesmos professores.  

Para isso, Reeve e Robinson (2002) demonstram que “[...] a qualidade do 

estilo motivacional do professor influência a orientação motivacional de seus alunos” 

(apud GUIMARÃES, 2003, p. 21). 

Machado; Guimarães e Bzuneck (2006) descrevem que os professores 

encaram obstáculos para motivar seus alunos: os conteúdos são obrigatórios e nem 

sempre são satisfatórios. Com isso, não é possível trabalhar segundo as 

necessidades ou os interesses individuais dos alunos, no momento em que se 

devem cumprir os objetivos determinados pelo currículo em seu prazo estipulado. 

Porém, os professores possuem a autoridade para oferecerem oportunidades de 

escolha e autonomia, preparando o ensino e respondendo as necessidades dos 

alunos de forma menos controladora.   

Este trabalho pesquisou o nível motivacional dos acadêmicos matriculados na 

disciplina de Filosofia e Educação do curso de Pedagogia de uma Instituição Pública 

ao longo das 1as, 2as e  3as séries do curso, no qual teve como embasamento teórico 

a motivação para a aprendizagem a partir da Teoria da Autodeterminação.  

Diante das análises deste trabalho, os resultados indicam a necessidade de 

uma reflexão sobre os aspectos relacionados ao conteúdo trabalhado nas diferentes 

disciplinas ofertadas pela área de Filosofia e Educação e a necessidade de 

intervenção junto aos aspectos motivacionais dos alunos ao longo das séries 

estudadas. Para tanto, faz-se necessário um estudo detalhado quanto aos aspectos 

teórico-metodológicos, à sistemática avaliativa adotada, ao estilo do professor, 

dentre outros aspectos relacionados ao processo ensino e aprendizagem.  
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APÊNDICE  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Titulo da pesquisa: 
“Orientações motivacionais dos Acadêmicos do Curso de Pedagogia de uma Instituição 

Pública em relação às disciplinas de Filosofia”. 
 
Prezado (a) Acadêmico (a):  
 
Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “Orientações motivacionais dos 
Acadêmicos do Curso de Pedagogia de uma Instituição Pública em relação às disciplinas de 
Filosofia”. O objetivo da pesquisa é “Avaliar o nível motivacional dos alunos em relação à 
disciplina de Filosofia do curso de pedagogia das 1as às 3as séries”. A sua participação é 
muito importante e ela se daria da seguinte forma: você deverá responder a versão 
“Brasileira da Escala de Motivação Acadêmica” – EMA – de Universitários, adaptada à 
disciplina de Filosofia e Educação. Para tanto, inicialmente você deverá preencher o 
questionário com as informações sobre nome, sexo, idade, série e a turma na qual você 
está matriculado (a). Em seguida deverá responder a Escala de motivação adaptada à 
disciplina de Filosofia, composta de trinta itens, no qual você deverá anotar o número 
correspondente a sua resposta, que são: 1. Discordo totalmente, 2. Discordo, 3. Discordo 
parcialmente, 4. Concordo parcialmente, 5. Concordo e 6. Concordo totalmente. 
Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, podendo você: 
recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete 
qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as informações serão 
utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e 
confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. 
Os resultados obtidos pela presente pesquisa poderão contribuir para uma reflexão sobre os 
aspectos relacionados à Disciplina de Filosofia e Educação em relação ao conteúdo 
trabalhado, aspectos teóricos - metodológicos, sistemática avaliativa, dentre outras questões 
relacionadas ao processo ensino-aprendizagem ao longo dos três primeiros anos. 
Informamos que você não pagará nem será remunerado por sua participação. Caso você 
tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode nos contactar (Graduanda: 
Paula Camila Amaro, celular: 8454-6042 e e-mail: paulacamila-@hotmail.com ou Profa. 
Paula Mariza ZeduAlliprandini, e-mail paulaalliprandini@uel.br, telefone 3371-4338). 
Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas, 
devidamente preenchida e assinada entregue a você.  
 

Londrina, ___ de ________de 2011. 
 

 
Pesquisador Responsável                                              
       RG: 14.375.897-4 

 
_____________________________________________________(nome por extenso do 
sujeito de pesquisa), tendo sido devidamente esclarecido (a) sobre os procedimentos da 
pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa descrita acima.   
 

Assinatura:__________________________________________________________ 
Data: ______________________ 
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ANEXO  

Idade:       (  ) de 18 à 24 anos       (  ) de 25 à 30 anos       (  ) 31 ou mais.

Turma:     (  ) 1000      (  )2000      (  )3000 (  ) 4000

Nº
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

 Sinceramente, eu não sei por que venho à universidade assistir às aulas de filosofia;  

Venho à universidade assistir as aulas de filosofia, porque acho que a freqüência deve ser obrigatória;  

Escala para Avaliar as orientações motivacionais dos acadêmicos de pedagogia: "versão Brasileira da Escala de 

Motivação Acadêmica - EMA- de Universitários", apud  Guimarães e Bzuneck (2008), adaptada às aulas de filosofia.

Nome: ....................................................................................              Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino

Venho à universidade e assisto as aulas de filosofia, porque enquanto estiver estudando não preciso trabalhar;  

Ver meus amigos é principal motivo pelo qual venho à universidade e assisto as aulas de filosofia;   

Preencha a Tabela abaixo, utilizando as seguintes opções: 

Quero evitar que as pessoas me vejam como um aluno relapso nas aulas de filosofia;  

Venho à universidade assistir as aulas de filosofia, porque a frequência nesta disciplina é necessária para a aprendizagem;   

Caso à freqüência não fosse obrigatória nas aulas de filosofia, poucos alunos assistiriam às aulas;   

Porque estudar filosofia amplia os horizontes;  

Venho à universidade e assisto as aulas de filosofia, porque é isso que escolhi para mim;   

Venho à universidade e participo das aulas de filosofia para conseguir o diploma;  

Venho à universidade porque quando eu sou bem sucedido nas aulas de filosofia me sinto importante;  

Eu não sei, eu não entendo o que estou fazendo na universidade assistindo às aulas de filosofia;  

Porque para mim a universidade e às aulas de filosofia são um prazer;  

Por que o acesso ao conhecimento se dá na universidade e nas aulas de filosofia;  

Venho à universidade assistir as aulas de filosofia, porque a presença é obrigatória;   

Porque às aulas de filosofia são um privilégio;   

Eu não vejo por que devo vir à universidade assistir às aulas de filosofia;  

Venho à universidade assistir as aulas de filosofia para não receber faltas;  

Tenho prazer quando me envolvo em debates com professores interessantes na disciplina de filosofia;   

Venho à universidade, assistir às aulas de filosofia para provar a mim mesmo que sou capaz de completar meu curso;  

Venho à universidade assistir às aulas de filosofia para não ficar em casa;  

Eu realmente sinto que estou perdendo tempo na universidade, quando assisto às aulas de filosofia;  

Venho assistir às aulas de filosofia, porque é isso que esperam de mim;  

Eu já tive boas razões para vir à universidade assistir as aulas de filosofia, mas, agora, tenho dúvidas sobre continuar;  

Assisto às aulas de filosofia, para mostrar a mim mesmo que sou uma pessoa inteligente;   

6. Concordo totalmente;

Série:        (  ) 1º        (  ) 2º        (  ) 3º  

1. Discordo totalmente; 2. Discordo;

3. Discordo parcialmente; 4. Concordo parcialmente; 

5. Concordo; 

Eu não vejo que diferença faz vir à universidade e muito menos assistir as aulas de filosofia;   

Porque quero mostrar a mim mesmo que posso ser bem sucedido nas aulas de filosofia;  

Porque gosto muito de vir à universidade e assistir às aulas de filosofia;  

Por que acho que a cobrança de presença é necessária para que os alunos levem o curso e a disciplina de filosofia a sério;   

Venho à universidade assistir as aulas de filosofia, porque meus pais me obrigam;   


