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Resumo 
A motivação humana no contexto escolar pode trazer contribuições à educação, 
favorecendo a utilização de estratégias de aprendizagem e, contribuindo para um 
ensino de qualidade e melhor rendimento acadêmico. A motivação é compreendida 
como aquilo que move um indivíduo, que o leva a uma ação, a seguir um objetivo e 
até mesmo que o faz seguir outra direção. O objetivo do estudo é fazer uma análise 
descritiva da motivação em alunos do Ensino Fundamental I. Participaram da 
pesquisa 156 crianças do 2º aos 5º anos do Ensino Fundamental I, de escolas 
pública e privada. O instrumento utilizado foi o Questionário de Continuum de 
Autodeterminação. A pesquisa envolve a mensuração e comparação dos dados 
coletados por meio de análises estatísticas descritiva e inferenciais e, é 
caracterizada como uma pesquisa do tipo descritiva. Os resultados apresentados 
por meio da análise mostraram que a subescala desmotivação foi a que apresentou 
a menor média de pontos e as maiores médias ficaram na regulação identificada e 
na motivação intrínseca. Com isso, pode-se hipotetizar que as crianças do Ensino 
Fundamental I demonstram uma boa qualidade motivacional por regulação 
identificada e a motivação intrínseca, numa proporção três vezes maior se 
comparada à desmotivação. 
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Introdução 
 

A educação básica é um direito de todos e um bem necessário para 

o desenvolvimento social, qualificação para o mercado de trabalho e promoção da 

cidadania, que contribui positivamente na qualidade de vida e condições dos 

cidadãos. Com isso, a população tem maiores condições de organizar o meio onde 

vive e consequentemente a sociedade vai se tornando mais democrática, afinal, uma 

educação de qualidade, em que aumente os níveis de escolarização da população 

deva ser um dos objetivos do Estado. 

 O processo de desenvolvimento no contexto escolar da criança 

deve se iniciar desde os primeiros anos, mais precisamente aos 4 anos, na 

Educação Infantil. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental I, a criança apresenta 

diversos componentes, como a motivação para aprender, a atenção, a memória, a 
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produção de textos, a escrita e habilidades matemáticas. No entanto ao longo dos 

anos escolares, os alunos apresentam dificuldades em alguma área do 

conhecimento. Neste sentido, é importante identificar as dificuldades encontradas 

em sala de aula e oportunizar meios que garantem a aprendizagem significativa do 

aluno. 

É necessário um trabalho pedagógico de qualidade e uma avaliação 

psicoeducacional que contribua e auxilie na identificação das dificuldades de 

aprendizagem, bem como na intervenção com os alunos. Existe uma variedade de 

instrumentos que cumprem este papel no diagnóstico e na avaliação da motivação, 

habilidades cognitivas, sociais, entre outros. No entanto, o mesmo deve ser aplicado 

por um profissional da área que utilize as informações e os dados de maneira 

confiável. 

A utilização de diversos recursos e instrumentos oportuniza 

mudanças no processo de desenvolvimento da criança, no entanto, é importante 

observar um constructo que tem uma relação muito grande com o aprendizado, que 

é a motivação. A partir de observar muitos casos de motivação baixa para aprender 

e consequentemente baixo rendimento academico, procurou-se compreender 

melhor a relação da motivação com a aprendizagem escolar nos anos iniciais. 

Para Bzuneck (2009), a palavra motivação tem origem etimológica 

no verbo latino movere e que dá origem ao termo semanticamente aproximado, que 

é motivo. Neste sentido, a motivação é compreendida como aquilo que move um 

indivíduo, que o leva a uma ação, a seguir um objetivo e até mesmo que o faz seguir 

outra direção. De acordo com o autor, o tema motivação é um objeto de discussão 

complexo, principalmente quando se trata do contexto da sala de aula. Nesse 

ambiente, outros fatores podem interferir no aprendizado, mas, que dependem da 

motivação, como as atividades que envolvem a concentração a atenção, o 

raciocínio, entre outros.  

A motivação do ser humano, assim como do aluno em particular, 

abarca fracasso e sucesso, esforço, percepção de controle, atribuição de 

causalidade, autoestima, entre outros fatores. A partir dos estudos envolvendo o 

tema, a motivação ora é compreendida como um fator psicológico, ou um conjunto 

de fatores, ora como um processo, no entanto, o fato é que a motivação leva o 

indivíduo a uma escolha, a um objetivo. No contexto escolar, no momento do 

processo de aprendizado a motivação é diferente da motivação voltada para as 
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atividades em geral, mostrando características bem peculiares que distingue de 

outras atividades como jogar futebol, dançar, tocar um instrumento. Bzuneck (2009) 

considera que o aluno em sala de aula deve realizar tarefas de natureza cognitiva, 

que necessitam de concentração e atenção, processamento, elaboração e 

integração da informação, bem como resolução de problemas. Portanto, no contexto 

escolar a motivação abrange e integra componentes próprios, diferente de ser 

aplicados em outros contextos. 

No que se refere à motivação no contexto escolar, é necessário 

considerá-la sob dois aspectos – quantitativo e qualitativo. No aspecto quantitativo, a 

motivação do aluno pode ser de maior intensidade ou menor. A motivação muito 

baixa não é capaz de levar o aluno a se interessar pelas tarefas ou movê-lo a 

participar das atividades propostas. Quando o aluno mostra um nível mais elevado 

de motivação pode ser caracterizado como ansiedade, o que pode dificultar o 

aprendizado (STIPEK, 1998). 

Existem dois tipos de motivação no aspecto qualitativo, algumas 

mais eficazes e adaptadoras e outras um pouco menos e podem encontrar alunos 

tanto em uma quanto em outra condição (BZUNECK, 2009). Na sala de aula é 

possível encontrar alunos que realizam uma tarefa rapidamente com a finalidade 

apenas de cumpri-la e entregar ao professor, enquanto outros estão interessados 

pelas notas e a aprovação ou reprovação. Outros ainda se preocupam em serem os 

melhores da turma em relação ao desempenho, para não aparecerem 

incompetentes em relação à classe.  

A motivação é o que gera no indivíduo uma intenção que o move a 

realizar uma tarefa (STIPEK, 1998), portanto, é possível observar a motivação no 

aluno através de seus comportamentos. Tal intenção que move o indivíduo traz 

implicações na atenção, memória, na percepção, no comportamento emocional e 

social, no raciocínio, que por consequência afeta o desempenho escolar do aluno 

bem como sua aprendizagem (MARTINI, BORUCHOVITCH, 2004). 

Neste sentido, o presente estudo tem por objetivo estabelecer uma 

análise descritiva da motivação em alunos do Ensino Fundamental I. Por meio da 

pesquisa, será possível identificar e analisar a motivação dos alunos para aprender. 
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Metodologia  

 

Para dar início à coleta de dados, foi realizado o contato com as 

escolas a fim de apresentar o projeto de pesquisa, pontuando os objetivos, a 

finalidade e a sua relevância para o contexto escolar, convidando a participação 

destas instituições. 

Participaram da pesquisa 156 alunos do Ensino Fundamental I, de 

escolas públicas e privadas, sendo 35,25% (n=55) participantes da escola pública e 

64,74% (n= 101) participantes das escolas particulares. Do total, 64,1% (n=100) 

eram do sexo feminino e 35,9% (n=56) do sexo masculino.  

O instrumento utilizado foi o Questionário de Continuum de 

autodeterminação, elaborada por Rufini, Bzuneck e Oliveira (2011). É constituído por 

25 questões em escala Likert e caracteriza-se por avaliar a qualidade motivacional 

dos estudantes do Ensino Fundamental. O questionário apresenta motivos que 

levam um aluno a frequentar a escola. Os alunos devem assinalar, numa escala de 

cinco pontos, em que grau cada afirmativa reflete seu próprio caso, desde nada 

verdadeiro até totalmente verdadeiro. A escala é dividida em subescalas, baseada 

na Teoria da Autodeterminação.  

Para a coleta de dados, foi agendada com antecedência a data e o 

horário de aplicação do questionário com cada uma das escolas participantes e 

enviado aos responsáveis o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A 

aplicadora lia todos os itens para a turma, e, se necessário, citava exemplos. Isto 

ocorreu com todas as turmas, feito de forma simultânea para que todos terminassem 

juntos. O tempo de duração foi de aproximadamente 30 minutos em cada turma. 

 

Resultados e Discussão  

 

Os dados da pesquisa foram organizados em planilha eletrônica e 

adotou-se como método de análise as estatísticas descritiva e inferencial realizadas 

por meio do Programa IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for 

Windows ® versão 22.0 a fim de atender o objetivo proposto.  

A análise descritiva da Escala de Motivação apresentou a menor 

média de pontos na subescala desmotivação e as maiores medias ficaram na 

regulação identificada e na motivação intrínseca. 
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Portanto, a verificação da motivação, para aprender revelou a partir 

dos dados levantados, segundo a Escala de Motivação que, os alunos do 2º aos 5º 

anos apresentaram elevada qualidade motivacional para aprender. Com isso, pode-

se hipotetizar que, as crianças do Ensino Fundamental I demonstram uma boa 

qualidade motivacional por regulação identificada e a motivação intrínseca, numa 

proporção três vezes maior se comparada à desmotivação. A regulação identificada 

consiste em o indivíduo considerar certo comportamento como de importância 

pessoal, identificando a tarefa como importante para si. Um exemplo é uma criança 

ter como objetivo de vida professional ser um autor de livros e, a por isso, entende e 

assume como fator principal ser um bom leitor e escritor. Em relação a motivação 

intrínseca, o indivíduo demonstra interesse na realização da tarefa, pela satisfação a 

ela inerente. 

Sendo assim, com base nos resultados, percebe-se que as crianças 

se sentem bem na escola e que estas, nos anos escolares, atendem as perspectivas 

básicas para a compreensão do homem intrinsicamente motivado, quais sejam: 

competência, autonomia, curiosidade e motivação internalizada, de acordo com 

Martini e Boruchovitch (2004). É possível fomentar que os alunos são em sua 

maioria altruístas e, motivados intrinsicamente a aprenderem no início da 

escolarização, conforme afirmam Martinelli e Genari (2009). 

 

Conclusões  

 

Considerando a importância da motivação como meio de levar os 

alunos a se envolverem nas atividades de aprendizagem, o propósito deste estudo 

foi de analisar descritivamente a motivação em alunos do Ensino Fundamental I.  Os 

resultados mostraram que os alunos apresentam uma boa qualidade motivacional, o 

que pode ser constatado por serem alunos dos anos iniciais, que demonstram 

interesse em aprender, talvez por ser mais dinâmica e concreta a didática do 

professor em dar aula. Afinal, nos anos iniciais, os alunos são mais concretos e 

menos abstratos, o que exige dos professores a utilização de recursos e materiais 

diversificados, para que deste modo, os alunos tenham uma aprendizagem 

significativa. 

Portanto, os resultados apurados nesta pesquisa podem trazer 

contribuições relevantes no contexto escolar no que diz respeito à motivação para 
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aprender no Ensino Fundamental I, na medida em que destacam a importância de 

desenvolver propostas dinâmicas, para tanto, é necessário que o professor conheça 

os processos de motivação e a sua relevância em sala de aula. 
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