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RESUMO 

 

PEDERSINI, D. R. Teoria da Autodeterminação e Rendimento Acadêmico: Relações e 

Motivações. 2019. 70 p. Monografia de Especialização em Gestão Contábil e Financeira. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2019. 

  

 

 

A motivação é considerada como um ponto-chave do nível e qualidade da aprendizagem onde 

um estudante motivado envolve-se ativamente na realização de tarefas independente dos 

desafios e esforços necessário, utilizando estratégias que se moldam a seus objetivos. Sendo 

assim, por meio da Teoria da Autodeterminação o estudo objetiva identificar a relação da entre 

a motivação acadêmica e o desempenho acadêmico e identificar estratégias de ensino que 

interfiram no nível motivacional dos alunos de Ciências Contábeis. Tal abordagem contribui 

para a identificação de estratégias de ensino que possibilitem aos professores melhorar a 

motivação dos alunos e seus desempenhos. Com uma amostra composta por 200 alunos da 

UTFPR e da UFSC. Identificou-se por meio da Análise Fatorial Confirmatória identificou-se 

maiores médias de Motivação Extrínseca por Regulação Integrada, seguido da Motivação 

Intrínseca indicando que os alunos analisados possuem um perfil autodeterminado, com a 

aplicação dos testes de Kruska Wallis e Mann Whitney foi detectado que o uso de estratégias de 

ensino influenciam nos níveis motivacionais, assim como a ocupação e a idade dos discentes. 

Quanto a relação entre as variáveis de motivação e desempenho acadêmico, ao serem 

confrontadas não foram identificadas diferenças estatísticas significativas.  

 

 

Palavras-chave: Motivação. Teoria da Autodeterminação. Estratégias de Ensino. Rendimento 

Acadêmico. Ciências Contábeis.  

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

PEDERSINI, D.R. Theory of Self-Determination and Academic Performance: Relationships 

and Motives. 2019. 70 p. Specialized Monograph in Accounting and Financial Management. 

Federal Technological University of Paraná, Pato Branco, 2019. 

 

 

 

Motivation is considered as a determining point in the level and quality of learning wherein a 

motivated student actively engages in task performance regardless of the challenges and efforts 

required, using strategies to adapt their goals. Thus, through the Self-Determination Theory, 

the study aims to identify the relationship between academic motivation and academic 

performance and to identify teaching strategies that interfere in the motivational level of 

students of Accounting Sciences. Such an approach contributes to the identification of teaching 

strategies that enable teachers to improve students' motivation and performance. With a sample 

composed of 200 students from UTFPR and UFSC. It was identified by instrument of the 

Confirmatory Factor Analysis, identified higher means of Extrinsic Motivation by Integrated 

Regulation, followed by Intrinsic Motivation indicating that the analyzed students have a self-

determined profile, with the application of Kruska Wallis and Mann Whitney tests it was 

detected that the use of teaching strategies influence the motivational levels, as well as the 

occupation and the age of the students. Regarding the relationship between the motivational 

variables and academic performance, when they were confronted, no significant statistical 

differences were identified. 

 

 
 

Keywords: Motivation. Theory of Self-determination. Teaching Strategies. Academic 

Performance. Accounting Sciences. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Neste capítulo serão abordados os seguintes itens: (i) contextualização, (ii) problema 

de pesquisa, (iii) objetivo geral e específicos, (iv) justificativa, (v) delimitação do tema e (vi) 

estrutura do trabalho. 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

A partir da década de 2000 o ensino universitário brasileiro expandiu-se de modo 

acentuado e passou por diversas reformulações em termos de estrutura, organização e conteúdos 

abordados (MIRANDA et al., 2015). Ao analisar especificamente o curso de Ciências 

Contábeis uma gama de alterações na grade curricular foram realizadas devido ao processo de 

adoção e conversão as normas internacionais, exigindo a formação de profissionais mais ágeis 

e capacitados (PAVIONE et al., 2016). 

Com a necessidade crescente de qualificação profissional exigida pela sociedade 

brasileira, estudos relacionados ao ensino têm ganhado maior destaque nos últimos anos 

(CERQUEIRA, 2000). Da mesma forma, o mercado aprecia não só uma melhor qualificação, 

como também passou a valorizar mais os profissionais com ensino superior, de modo que, tais 

exigências têm despertado o interesse na elaboração de pesquisas ligadas ao ensino e 

aprendizagem (LEITE FILHO et al., 2008). Assim, surge o interesse em entender as variáveis 

que interferem na aprendizagem com intuito de possibilitar que as Instituições de Ensino 

Superior (IES) promovam ações voltadas para o ensino que auxiliem a fomentar melhores 

níveis de desempenho acadêmico (NOGUEIRA et al., 2014). 

Porém, alguns obstáculos acadêmicos, como a desmotivação, podem refletir 

negativamente no desempenho acadêmico e institucional (ARAUJO et al., 2015). Para Lens et 

al. (2008, p. 17), a motivação é “um processo psicológico no qual interatuam as características 

da personalidade e as características ambientais percebidas”, a qual influencia no processo de 
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ensino-aprendizagem em qualquer nível de ensino, apresentando modificações de acordo com 

mudanças pessoais, no ambiente de aprendizagem ou ainda no meio escolar. 

No que tange ao meio escolar, a motivação é considerada um ponto-chave do nível e 

na qualidade da aprendizagem, juntamente com o desempenho, de modo que, um estudante 

motivado envolve-se no processo de aprendizagem, independente dos desafios ou esforços 

necessários, usando estratégias que se adequam aos seus objetivos e desenvolvendo habilidade 

de compreensão e domínio, de modo à surpreender com seus resultados se avaliado além de 

suas habilidades ou conhecimentos prévios (GUIMARÃES E BORUCHIVITCH, 2004).  

Nesta perspectiva, diversas teorias sociocognitivas buscam compreender a motivação 

no meio acadêmico. A Teoria da Autodeterminação (Self-Determination Theory – SDT) tem 

sido debatida no campo da motivação, em que diversos estudos, como por exemplo, Lens et al. 

(2007), Oliveira et al. (2008), Sobral (2008), Santos et al. (2011), Leal et al. (2013) e Wronski 

et al. (2017), apontam que a motivação pode proporcionar um efeito no desempenho dos 

estudantes bem como o desempenho pode influenciar na motivação. A Teoria da 

Autodeterminação foi proposta por Edward Deci e Richard Ryan em 1975 e seus pressupostos 

indicam que a motivação não é algo objetivo, mas condicionada e direcionada por diversos 

fatores internos e externos, com diferentes efeitos sobre o comportamento dos indivíduos 

(OLIVEIRA, 2017). Concomitantemente, Guimarães e Bzuneck (2008) apontam que cada 

indivíduo é motivado por diferentes formas e que estas variam de acordo com as necessidades 

psicológicas de cada um, tornando a aprendizagem um fato complexo, em que apenas a 

observação do comportamento é capaz de identificar suas características.  

Assim, segundo Santos e Almeida (2008), é exigido dos estudantes grande autonomia 

na realização das atividades durante o período em que estão no ensino superior, sendo neste 

ponto em que os atributos motivacionais são importantes, não só para a realização das tarefas, 

mas também para a qualidade da aprendizagem e desempenho acadêmico. 

Lens et al. (2008) apontam que um aluno motivado se esforça para obter resultados 

positivos e orgulha-se com seu resultado, e ao falhar tende a lidar de forma mais adequada com 

seus fracassos. Por outro lado, Guimarães (2003) expõe que um aluno desmotivado 

possivelmente apresentará postura passiva no processo de ensino-aprendizagem, empregará 

baixo esforço e persistência na execução das atividades, alcançando assim desempenho 

acadêmico insatisfatório. 
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Adicionalmente, Martins (2014) cita que muitos fatores do ambiente universitário 

influenciam no insucesso acadêmico, tais fatores podem ser pessoais, familiares ou até mesmo 

pedagógicos. Com o intuito de averiguar o processo de aprendizagem, o rendimento acadêmico 

é usado pelas Instituições de Ensino Superior (IES) como forma de mensuração de desempenho, 

entretanto, existem inúmeras variáveis que podem interferir nesse processo que vão desde o 

quadro docente até a estrutura das salas de aula e características pessoais dos estudantes, 

consideradas as mais significativas (MIRANDA et al., 2015). 

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Bordenave e Pereira (2002) apontam que o processo de ensino deve envolver 

elementos de planejamento, orientação e controle da aprendizagem voltados ao estímulo da 

capacidade dos alunos. Para os autores, trabalhar a construção de conhecimentos dos discentes 

envolve o respeito ao ritmo individual, exercício da autonomia e formação de redes de 

convivência. Nessa perspectiva, a motivação figura como elemento relacionado ao 

envolvimento dos estudantes com as atividades acadêmicas.  

Para Guimarães e Boruchovitch (2004) a motivação dentro do ambiente educacional 

tem sido avaliada como um fator determinante do nível de qualidade da aprendizagem e 

desempenho acadêmico. Os autores apontam evidências de que discentes motivados envolvem-

se ativamente nas atividades acadêmicas, propiciando o desenvolvimento de novas habilidades 

de compreensão e domínio intelectual.  

No curso de Ciências Contábeis, Borges et al. (2014) destacam que não é raro 

encontrar queixas de docentes em relação ao baixo interesse dos alunos no desenvolvimento 

das atividades acadêmicas, resultando em um desempenho acadêmico abaixo do esperado. Para 

Bzuneck (2004) quando o aluno está desmotivado tende a apresentar um desempenho 

acadêmico aquém do seu potencial, pois estuda pouco e se distrai com facilidade.  

Nessa conjuntura, é relevante ressaltar que a motivação sofre oscilações ao longo da 

vida, pois trata-se de um processo psicológico no qual características pessoais e ambientais se 
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interligam para promover ou reduzir o nível motivacional. Quando o ambiente de ensino não 

corresponde às expectativas do discente, tal nível motivacional tende a diminuir 

(GAVENAGHI, 2009). 

Diante do exposto, torna-se importante que os docentes busquem alternativas que 

estimulem a motivação dos alunos, a fim de que os acadêmicos se mantenham envolvidos nas 

atividades buscando a excelência e consequentemente tenham desempenhos acadêmicos 

satisfatórios. Assim, reconhecendo a importância do tema e direcionado pela Teoria da 

Autodeterminação esta pesquisa busca investigar: qual a relação entre a motivação acadêmica 

e o desempenho acadêmico de discentes do curso de Ciências Contábeis? 

 

 

1.3 OBJETIVOS: GERAL E ESPECÍFICOS 

 

 

O objetivo geral consiste em investigar a relação entre motivação acadêmica e o 

desempenho acadêmico de discentes do curso de Ciências Contábeis. Para auxiliar o alcance 

do objetivo geral foram elencados os seguintes objetivos específicos: 

 Validar o instrumento para auferir o nível motivacional acadêmico dos discentes; 

 Identificar o nível de motivação acadêmico dos discentes; 

 Avaliar as causas para a motivação acadêmica e suas relações com o desempenho 

acadêmico;  

 Examinar as estratégias de promoção da educação e suas relações os fatores motivacionais 

acadêmicos. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 

A pesquisa justifica-se em termos sociais, práticos e acadêmicos. Em termos sociais, 

Araujo et al. (2014) citam que a aprendizagem discente deve ser vista como principal propósito 

do processo educacional em uma IES, tendo em vista que a preocupação com a qualidade de 

ensino vem crescendo nos últimos anos. Para os autores, compreender os fatores que interferem 

no processo de ensino-aprendizagem pode assegurar a eficiência de tal processo, e 

consequentemente formar cidadãos mais qualificados.  

Em relação aos aspectos práticos, os resultados desta pesquisa podem proporcionar 

insights aos professores e coordenadores na busca pelo aprimoramento dos métodos de ensino 

e na identificação de problemas no processo de ensino-aprendizagem. Para Nogueira (2012) 

investigar os fatores que se relacionam com o desempenho acadêmico dos universitários 

mostra-se relevante para a escolha de técnicas de ensino compatíveis com a forma de 

aprendizagem do aluno, proporcionando aos acadêmicos capacidades competitivas internas e 

externas. Moreira (2013) complementa que deve-se utilizar de estratégias de ensino que 

estimulem as diferentes capacidades dos indivíduos, contribuindo para melhores desempenhos.  

No campo teórico, existe a necessidade de investigar os diferentes fatores 

comportamentais, ambientais e psicológicos que interferem no desenvolvimento do aluno 

dentro do processo de ensino-aprendizagem (GUIMARÃES et al., 2002). Embora estudos 

como de Bzuneck e Guimarães (2008), Leal et al (2013) Costa et al. (2017) e Borges et al. 

(2017) já tenham tratado da Teoria da Autodeterminação e rendimento acadêmico, ainda há 

carência de achados que possibilitem a comparação de resultados e consolidem os achados 

acerca da temática. 

Considerações feitas por Beherens (2009), tratam a importância de professores 

competentes atuarem na sociedade na era do conhecimento, tendo em vista o rápido avanço do 

conhecimento tornar-se antiquado. Assim, para a autora, os professores precisam usar 

habilidades de pesquisa por meio de estratégias que desafiem o pensamento, permitindo 

identificar a realização de mudanças necessárias para obtenção de avanços no conhecimento. 

Nesta perspectiva, o estudo contribui para a identificação de estratégias de ensino que 
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possibilitem aos professores, melhorar a motivação dos alunos e consequentemente, seu 

desempenho acadêmico. 

 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 

O campo de pesquisa teve como abrangência o estudo da motivação dos alunos do 2º 

ao 4º ano do curso de Ciências Contábeis da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) - Câmpus Pato Branco – PR e alunos do 4º, 6º e 8º períodos da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) no ano de 2018.  

 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

O presente estudo é composto por cinco capítulos: (i) introdução, (ii) referencial 

teórico; (iii) metodologia da pesquisa utilizada; (iv) apresentação e análise dos dados e (v) 

considerações finais. 



18 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 

A revisão da literatura, subdividiu-se em cinco itens: (i) Estratégias para promover a 

educação, (ii) Motivação, (iii) Teoria da Autodeterminação e (iv) Rendimento Acadêmico. 

 

 

2.1 ESTRATÉGIAS PARA PROMOVER A EDUCAÇÃO 

 

 

Identificar os elementos da docência superior é importante e sem dúvidas não se trata 

de um processo fácil. Para Anastasiou e Alves (2003), as práticas didáticas usadas dentro do 

processo de ensino-aprendizagem, devem ampliar ou explorar as formas favoráveis e 

disponíveis, visando a execução de objetivos específicos. Ainda para os autores, as práticas 

didáticas são as estratégias utilizadas em sala de aula que promovem os elementos básicos de 

modo que a aprendizagem ocorra de forma concreta. Boruchovitch e Bzuneck (2004) 

complementam que, por meio de alternativas nas soluções de problemas, exercendo o lado 

reflexivo dos alunos, os professores promovem a aprendizagem e possibilitam o diálogo e a 

troca de experiências.  

Bordenave e Pereira (2002) citam a importância do professor proporcionar aos alunos 

diferentes formas de interação, em que ocorra a construção do conhecimento a partir de suas 

experiências individuais, a fim de aperfeiçoar a interpretação de informações e conhecimentos 

prévios. Concomitantemente, Grillo (2006) ressalta que o professor deve ser inovador em suas 

formas de ensino, pois em cada turma ocorre a recriação do que é ensinado e isso deve contribuir 

para um modo de pensar livre e aberto. 

A partir desse contexto, o professor precisa abordar alternativas que assegurem a 

motivação dos alunos desafiando-os de modo cognitivo, e para tanto, deve transparecer que 

aprender um certo conteúdo é necessário para alcançar alguns objetivos, para que assim os 

alunos passem a ver valores pessoais ao que lhe foi sugerido (MOREIRA, 2014). Para Pintrich 
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(1999), ao perceber a serventia das tarefas o indivíduo acredita que o esforço é valido e faz uma 

correlação positiva ao uso das estratégias cognitivas. Por meio de estudos realizados pelo autor, 

existe uma relação entre o valor que o aluno atribui a tarefa e com isso maior uso de estratégias 

e desempenho acadêmico. Assim, para Costa (2014), com esse nível de motivação o aluno 

sente-se estimulado e desafiado para aprender atividades que exijam tempo e disposição para 

resolvê-las.  

Os procedimentos de ensino utilizados devem levar em conta que a forma de aprender 

do aluno não é um ato isolado, é preciso analisar o conteúdo e considerar as necessidades para 

alcançar os objetivos (MAZIONI, 2013). Para tanto, fornecer feedback ao aluno quanto ao seu 

desenvolvimento, evitar fazer comparações entre os alunos e incentivar os alunos a terem 

controle e autonomia no processo de aprendizagem, são algumas formas de fortalecer a 

confiança do aluno e aumentando a qualidade da aprendizagem. 

Adicionalmente, Pozo (1996) cita que é importante entender como o uso das 

estratégias cognitivas se relaciona com a forma que o indivíduo processa as informações. 

Bzuneck (2010), cita que atividades que valorizam a realidade e possuem um nível moderado 

de dificuldade asseguram a qualidade motivacional de aprendizado. O autor ainda cita que 

fornecer um feedback indicando quais pontos devem ser melhorados, auxilia na melhora da 

autorregulação.  

De acordo com Ilovatte (2012), as pessoas da Geração Y estão mais preparados que as 

gerações anteriores e com isso possuem maior facilidade de acesso com tecnologias e 

inovações, indicando que utilizar tecnologias em sala de aula como estratégia de ensino pode 

proporcionar melhores resultados. O estudo realizado por Parellada e Rufini (2013), evidenciou 

que a utilização de computadores como recurso de ensino, proporciona aos estudantes maior 

nível de motivação, o estudo foi realizado com 100 alunos em uma escola pública do Paraná, e 

embora tenha sido aplicado com alunos do ensino fundamental entre 10 e 13 anos, tal estratégia 

pode ser considerada válida ao ensino superior pois, a Motivação Autônoma tem relação 

positiva quando ocorre o desenvolvimento de habilidades, criatividade, persistência, entre 

outros.  

Mazzioni (2013) buscou identificar quais as estratégias de ensino eram mais 

significativas a partir da perspectiva dos alunos e as mais utilizadas pelos professores, a 

pesquisa foi realizada com uma amostra de 9 docentes e 83 discentes de Ciências Contábeis da 

Unochapecó, e identificou que na percepção dos alunos a resolução de exercícios se encontra 
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como estratégia mais eficaz, e ainda, que as aulas expositivas são usadas como principal 

estratégia de ensino pelos professores. Dessa forma, é perceptível que a adoção de formas de 

ensino que permitam escolhas pessoais significativas e que evitem a competição pode afetar a 

qualidade do aprendizado e o envolvimento nas atividades acadêmicas (PARALLEDA; 

RUFFINI, 2013). 

 

 

2.2 MOTIVAÇÃO  

 

 

Lemos (2005, p. 194) define a motivação como “uma força que energiza e dirige o 

comportamento”, e que tem chamado a atenção de pesquisadores sobre motivação no ambiente 

de ensino (OLIVEIRA, 2017). No contexto acadêmico, a motivação assume um papel decisivo 

no processo de ensino-aprendizagem, permitindo o envolvimento dos alunos de forma mais 

profunda e comprometida (MACHADO; ALVES, 2013). 

 Falcão e Rosa (2008) expõem que existe uma motivação diferenciada para absorver 

os conteúdos, na qual alguns alunos estão focados em aperfeiçoar seus conhecimentos, 

enquanto outros buscam informações necessárias para desempenhar adequadamente sua futura 

profissão. Os autores ainda indicam a existência daqueles que não demonstram muita vontade 

e estão apenas preocupados em alcançar resultados medianos e a frequência necessária para a 

aprovação na disciplina. 

Logo, as motivações são vislumbradas como orientações que movem as pessoas, sendo 

classificadas como intrínsecas e extrínsecas. A Motivação Intrínseca, caracteriza a ação humana 

pela busca natural por novidades e desafios, por meio da autonomia e autorregulação. Já a 

Motivação Extrínseca origina-se de estímulos externos às tarefas, como recompensas materiais 

ou emocionais (NEVES; BORUCHOVITCH, 2004). Por vezes, o discente pode realizar as 

atividades preocupado em como será visto pelos demais (forma extrínseca) ou então, pode 

realizá-las motivado por aprender mais (forma intrínseca), não se preocupando com 

julgamentos alheios (RYAN; DECI, 2000; TAPIA; FITA, 2001).  
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Pesquisadores têm discutido a possibilidade dos alunos se motivarem mais 

intensamente nas atividades acadêmicas ao ponto de melhorar seu desempenho 

(GAVENAGHI, 2009). As pesquisas de Porto e Gonçalves (2017), Costa et al. (2017) e Borges 

et al. (2017), identificaram relação positiva entre a aprendizagem dos alunos e a Motivação 

Intrínseca, sendo que para atingir e promover tal motivação, as necessidades básicas de 

autonomia, competência e pertencimento devem ser contempladas.  

Guimarães e Bzuneck (2008) ao pesquisar a motivação pela escolha do curso de 

graduação verificaram por meio de um grupo de universitários da região Norte do Paraná. Os 

estudantes da amostra que possuem entre dezessete e vinte anos possuem maior Motivação 

Extrínseca, optando pelo curso por afinidade com a profissão, influência dos pais ou até mesmo 

por falta de opção. Os autores ainda identificaram a existência de diferenças motivacionais 

quanto ao gênero, no qual estudantes do gênero feminino possuem Motivação Extrínseca mais 

acentuada que indivíduos do gênero masculino.  

Costa et al. (2017) ao analisar os fatores motivacionais dos alunos que cursavam a 

disciplina de Contabilidade de Custos e as estratégias de ensino adotadas pelos professores, 

identificaram que discentes do gênero feminino são em média mais motivados de forma 

intrínseca. O mesmo foi encontrado por Albuquerque et al. (2016) quando buscaram identificar 

o perfil motivacional de alunos que cursavam os cursos de Ciências Contábeis e Administração. 

Os achados dos estudos anteriores convergem na medida que a motivação se tem 

apresentado como elemento relevante do comportamento humano e é afetada pelo contexto e 

características pessoais. 

 

 

2.3 TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO  

 

 

Tendo em vista que o principal objetivo de ensinar é que o aluno possa aprender 

(MACHADO E ALVES, 2013), é essencial que ele consiga conduzir o seu processo de 

aprendizagem, a partir da autorregulação da aprendizagem que deve ser promovida de modo 

contínuo. A autorregulação advém da Teoria da Autodeterminação (SDT) que prevê que é 
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próprio do ser humano a capacidade nata de se atingir o desenvolvimento saudável e a 

aprendizagem a partir de motivações intrínsecas e extrínsecas (GUIMARÃES; 

BORUCHOVITCH, 2004; SOUZA; MIRANDA, 2017).  

Objetivando entender as variações do comportamento humano a partir da motivação, 

a Teoria da Autodeterminação aponta a existência de necessidades humanas psicológicas 

básicas (DECI; RYAN, 1985), que buscam compreender os elementos de Motivação Extrínseca 

e Intrínseca. Logo, a Teoria da Autodeterminação parte de um continuum que abrange seis fases 

com variações qualitativas, por meio de modificações das regulações externas e internas 

(VANSTEENKISTE et al., 2006; GUIMARÃES; BZUNECK, 2008). A Figura 1 apresenta o 

referido continuum da Teoria da Autodeterminação. 

 

 

Figura 1 - Continuum da Autodeterminação. 

Fonte: Adaptado e traduzido de Gagné e Deci (2005 p. 336). 

 

 

A partir da Figura 1, nota-se que a motivação pode ser classificada em três grupos: 

Desmotivação, Motivação Extrínseca e Motivação Intrínseca. Na desmotivação o indivíduo não 

apresenta interesse proativo.  Machado e Alves (2013) ressaltam que o aluno pode se considerar 

desmotivado quando não vê relação positiva entre seu comportamento e os resultados 
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alcançados. A Motivação Extrínseca subdivide-se em quatro tipos, e por último tem-se a 

Motivação Extrínseca, conforme demonstrado no Quadro 1:  

 

Tipo de 

Motivação 
Definição Suporte Técnico 

 

Regulação 

Externa 

Representa a fase em que a pessoa reage apenas por recompensas 

ou para evitar punições. Leal et al. (2013) 

 

Regulação 

Introjetada 

O indivíduo administra as consequências por meio do resultado de 

pressões internas, como culpa e ansiedade. Leal et al. (2013) 

 

Regulação 

Identificada 

Mesmo a razão por realizar determinada tarefa ser externa, já 

ocorre a presença de alguma interiorização. Leal et al. (2013) 

 

Regulação 

Integrada 

Se trata da forma de Motivação Extrínseca mais autônoma, mas 

ainda há indícios de benefícios pessoais Guimarães e Bzuneck 

(2008) 

Motivação 

Intrínseca 

As ações são realizadas pelo prazer proporcionado pelas 

atividades, em que esta é vista como um fim em si mesma. 

Guimarães e Bzuneck 

(2008) e Leal et al. 

(2013) 

Quadro 1 - Definição da Motivação Extrínseca e Intrínseca. 

Fonte: Autor. 

 

Deci e Ryan (2000) apontam ainda para duas formas qualitativas da Motivação 

(Autônoma e Controlada), em que cada uma corresponde a combinação de pelo menos duas 

formas de regulação. A Figura 2 apresenta tais formas qualitativas. 

 

Figura 2 - Distinção entre a motivação autônoma e a motivação controlada. 

Fonte:  Adaptado e traduzido de Deci e Ryan (2000). 



24 

 

 

 

 

A Figura 2 indica que a Motivação Autônoma compreende a Motivação Intrínseca e 

as formas de maior autorregulação da Motivação Extrínseca, devido a existência dos seguintes 

componentes da autodeterminação: (i) lócus interno; (ii) liberdade psicológica; e (iii) 

possibilidade de escolha. Já Motivação Controlada é influenciada por variáveis externas e se 

torna não tão eficaz quanto a autônoma (DECI; RYAN, 2000; OLIVEIRA, 2017).  

De acordo com Guimarães e Bzuneck (2008) estudos têm encontrado relação positiva 

entre os tipos de motivação e a aprendizagem, sendo destacada a necessidade de utilizar 

estratégias que aumentem a motivação dos alunos e como consequência seu desempenho 

acadêmico. Sobral (2003), após transpor e adaptar a Escala de Motivação Acadêmica (EMA), 

verificou as características motivacionais de 269 estudantes de medicina da Universidade 

Federal de Brasília, de modo que, os resultados mostraram maiores níveis de Motivação 

Intrínseca e Extrínseca identificada. Assim, tais achados indicam que a Motivação 

Autodeterminada possui maior força que o controle externo. 

Engelmann (2010) ao analisar a motivação acadêmica de discentes do curso de Artes 

da Universidade Estadual de Londrina identificou que a Motivação Intrínseca tem relação 

positiva com fatores de pertencimento, competência e autonomia do aluno, reforçando a 

importância de fomentar maiores níveis de Motivação Intrínseca dos discentes.  

Leal et al. (2013) analisaram por meio de análise fatorial exploratória que 61,09% da 

variabilidade da motivação dos discentes de uma universidade pública brasileira é explicada 

por sete fatores que englobam Motivações Intrínsecas e Extrínsecas. Verificou-se que existem 

alunos motivados pela possibilidade de agregar e aprofundar seus conhecimentos, como 

também aqueles interessados apenas na obtenção de um diploma de nível superior.  

Outro estudo, como de Lopes et al. (2015), analisaram 412 alunos de IES públicas e 

privadas nos cursos de Ciências Contábeis no estado da Bahia, sendo que não encontraram 

diferenças significativas entre os níveis de Motivação Intrínseca e Extrínseca. Destaca-se que a 

Motivação por Regulação externa se destaca entre os novatos, e a Motivação Extrínseca por 

Introjeção está mais presente nas mulheres. Os autores ainda destacam que os alunos 

concluintes se sentem mais desmotivados que os demais.  

Posteriormente, Souza e Miranda (2017) ao analisarem 91 estudantes do curso de 

Ciências Contábeis de uma universidade pública identificaram possíveis instabilidades 
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motivacionais durante o curso e evidenciaram que os níveis de motivação mais autodeterminada 

tendem a sofrem menores alterações de um momento para o outro. Já a Motivação Extrínseca 

por Motivação Externa e a desmotivação apresentaram diferenças significativas por frequência 

às aulas. 

 

 

2.4 DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

 

Identificar os fatores que interferem no desempenho acadêmico tem se mostrado 

relevante para o corpo teórico e prático, tendo em vista que por meio do ensino superior se 

promove a formação profissional dos acadêmicos para suprir as exigências do mercado, de 

modo que lhes permita aos discentes serem competitivos em termos de desempenho e 

qualificação (FERREIRA, 2009).  

Assim, o rendimento acadêmico é utilizado pelas IES como uma forma de avaliar os 

estudantes e suas ações acadêmicas. Este indicador tem sido mensurado a partir das notas 

obtidas nas disciplinas e deve ser explorado como ferramenta estratégica e não como mero 

elemento numérico de feedback (VASCONCELOS et al., 2012).  

Dentre os inúmeros aspectos que podem influenciar no resultado obtido pelo aluno, 

alguns podem ser de fácil identificação, enquanto outros são mais difíceis de serem verificados 

(ARAUJO et al., 2014). Assim, diversas pesquisas têm buscado identificar quais os fatores que 

influenciam no desempenho acadêmico dos estudantes e como este pode ser maximizado.  

Neste contexto, Souto-Maior (2011) evidenciou que alunos do período matutino 

possuem maior rendimento acadêmico que os discentes do período noturno, fato que reforça a 

possível influência de fatores externos no desempenho acadêmico.  Já para Arquero et al. 

(2009), sua pesquisa analisou alunos de uma universidade espanhola e constataram que maiores 

níveis de autoconfiança elevam o rendimento acadêmico, expectativas econômicas, 

oportunidades de emprego futuras, desenvolvimento de habilidade intelectuais, oportunidade 

de ampliar horizontes e desejo de uma melhor educação, foram elencados como motivos para 

ir a universidade, demonstrando a influência tanto externa quanto interna na motivação. 
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 Ainda, Joly e Prates (2011) avaliaram as propriedades psicométricas da escala de 

motivação acadêmica e encontraram correlação positiva entre motivação acadêmica e 

rendimento acadêmico de universitários paulistas nos cursos de Ciências Biológicas, Educação 

Física, Nutrição, Pedagogia e Psicologia. Os autores ainda encontraram uma maior média de 

Motivação Intrínseca seguido de Motivação Extrínseca por Regulação Introjetada, indicando 

que o maior motivador do comportamento dos estudantes analisados é o prazer pela atividade 

em si. 

Nesta mesma linha, Araújo et al. (2014) evidenciaram em seu estudo realizado por 

meio de entrevistas com estudantes de Psicologia de uma universidade privada de São Paulo, 

que o desempenho acadêmico é influenciado por variáveis como idade, sexo e frequência nas 

aulas e que professores monótonos ou que utilizam de limitados recursos de ensino didáticos, 

contribuem para a desmotivação. Já Ribeiro et al. (2014) obtiveram resultados que mostraram 

menores desempenhos em alunos com maiores índices de procrastinação, sendo que os homens 

tendem a ser mais procrastinadores que as mulheres.  

 Wronski et al. (2017) encontraram relação positiva entre a Motivação Extrínseca 

Integrada e a Motivação Interna e o desempenho acadêmico. A pesquisa foi realizada em uma 

universidade da região serrana de Santa Catarina com discentes do curso de Ciências Contábeis, 

o estudo ainda apontou que a motivação baseada em medos e aflições (Regulação Introjetada), 

para buscar resultados positivos, não é uma boa forma de se ter um bom desempenho 

acadêmico. Tais achados reforçam a importância de atentar-se para o nível de motivação dos 

discentes e seu relacionamento com o rendimento dos estudantes. 

 Assim, as evidências expostas por estudos anteriores intensificam a importância de 

identificar os fatores motivacionais que interferem na aprendizagem e sua relação com o 

desempenho acadêmico. Os achados indicam a importância de identificar fatores que interferem 

no desempenho acadêmico, com intuito de estruturar e utilizar estratégias de ensino que 

possibilitem o aumento do nível motivacional dos alunos e consequentemente maximização do 

desempenho acadêmico (GUIMARÃES E BZUNECK, 2008). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Esta seção está subdivida da seguinte forma: (i) enquadramento metodológico; (ii) 

instrumento para coleta de dados; (iii) amostra de pesquisa e (iv) procedimentos para a coleta e 

análise dos dados. 

 

 

3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

 

Cooper e Schindler (2003, p. 128) alegam que “[..] nenhum sistema de classificação 

único define todas as variações que devem ser consideradas”. Diante do exposto, é exposta no 

Quadro 2 a descrição da classificação de pesquisa proposta por eles. 

 

CATEGORIA OPÇÕES 

O nível de estrutura e objetivo do estudo Estudo formal 

O método de coleta de dados Interrogação/comunicação 

O poder do pesquisador de produzir efeitos nas variáveis que estão sendo 

estudadas 
Ex post facto 

O objetivo do estudo Descritivo 

A dimensão do tempo Transversal 

O escopo (amplitude e profundidade) do estudo Estudo estatístico 

O ambiente de pesquisa Ambiente de campo 

As percepções das pessoas sobre a atividade de pesquisa Rotina real 

Quadro 2 - Sistema de classificação de pesquisa. 

Fonte: Cooper e Schindler (2011). 
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Primeiramente, na questão nível estrutural e objetivo do estudo, a pesquisa caracteriza-

se como formal, pois o objetivo é responder uma questão de pesquisa utilizando procedimentos 

precisos e especificação da fonte de dados. 

O método de coleta de dados refere-se como interrogação/comunicação, uma vez que 

os dados resultam de questionamentos realizados junto a amostra por meio de questionário 

presencial. O poder do pesquisador de produzir efeitos nas variáveis estudadas é limitado pelo 

fato de os acontecimentos serem passados ou estarem em andamento, portanto, não se pode 

controlar as variáveis para manipulação. Perante essa situação, o estudo é caracterizado como 

ex post facto. 

Em face aos objetivos do estudo, tem-se uma pesquisa que abrange as explicações das 

relações causais, buscando identificar a causa do nível de motivação ser mais predominante em 

uns do que os outros na vida do indivíduo.  

Por conseguinte, a dimensão do tempo é caracterizada como um estudo transversal, 

que visa representar a situação do objeto de estudo ao longo do período de aplicação do 

instrumento de coleta. O escopo do estudo, é voltado para a amplitude dos dados e não para a 

profundidade dos mesmos. Para Cooper e Schindler (2003) esses tipos de estudos objetivam a 

captação de características populacionais interferindo nas características amostrais, o estudo 

nesse sentido classifica-se como estatístico. Por fim, quanto ao ambiente da pesquisa procurou-

se avaliar a realidade da amostra, sem realizar interferências ou simulações de realidade, 

portanto, utilizou-se do ambiente de campo e a rotina real. 

 

 

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DOS DADOS 

 

 

A fim de identificar relações entre a motivação e o rendimento acadêmico, o 

instrumento de coleta de dados consiste em um questionário composto por três blocos, descritos 

a seguir. 

O Bloco I (Motivação) é subdividido em três grupos de questões [Q1, Q2 e Q3], de 

modo que, a Q1 é composta por 30 itens, em que cada ponto do continuum de autodeterminação 
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é avaliado por um conjunto de itens que engloba os tipos de motivação intrínseca, extrínseca e 

desmotivação, colocadas em escala adaptada likert de 11 níveis, variando de “0” a “10”, sendo: 

“0” [não se aplica], “01” [discordo totalmente] a “10” [concordo totalmente], a escala likert é 

uma escala ordinal. Nesta pesquisa assumiu-se que a diferença de atratividade entre os níveis 

são iguais, ou seja, a diferença de atratividade da “motivação” dos alunos de passar de 9 para 

8, é a mesma que passar de 4 para 3, como a questão Q1 foi retirada do questionário do estudo 

de Souza e Miranda (2017), buscou-se seguir o que foi utilizado pelos autores . No Quadro 2, 

estão demonstrados os itens do grupo Q1: 

 

Cód. Questão 

Q1.1 Sinceramente, eu não sei por que venho à universidade. 

Q1.2 Venho à universidade porque acho que a frequência deve ser obrigatória. 

Q1.3 Venho à universidade para não receber faltas. 

Q1.4 
Venho à universidade pelo prazer que tenho quando me envolvo em debates com professores 

interessantes. 

Q1.5 Venho à universidade para provar a mim mesmo que sou capaz de completar meu curso. 

Q1.6 Venho à universidade para não ficar em casa. 

Q1.7 Eu realmente sinto que estou perdendo meu tempo na universidade. 

Q1.8 Venho porque é isso que esperam de mim. 

Q1.9 Eu já tive boas razões para vir à universidade, mas agora tenho dúvidas sobre continuar. 

Q1.10 Venho para mostrar a mim mesmo que sou uma pessoa inteligente. 

Q1.11 Venho à universidade porque a presença é obrigatória. 

Q1.12 Venho à universidade porque a educação é um privilégio. 

Q1.13 Eu não vejo por que devo vir à universidade. 

Q1.14 Venho à universidade para conseguir o diploma. 

Q1.15 Venho à universidade porque, quando eu sou bem sucedido, me sinto importante. 

Q1.16 Eu não sei, eu não entendo o que estou fazendo na universidade. 

Q1.17 Venho porque, para mim, a universidade é um prazer. 

Q1.18 Porque o acesso ao conhecimento se dá na universidade. 

Q1.19 Eu não vejo que diferença faz vir à universidade. 

Q1.20 Porque quero mostrar a mim mesmo que posso ser bem-sucedido nos meus estudos. 

Q1.21 Porque gosto muito de vir à universidade. 

Q1.22 Porque acho que a cobrança de presença é necessária para que os alunos levem o curso a sério. 

Q1.23 Quero evitar que as pessoas me vejam como um aluno relapso. 

Q1.24 Venho à universidade porque a frequência nas aulas é necessária para a aprendizagem. 

Q1.25 Caso a frequência não fosse obrigatória, poucos alunos assistiriam às aulas. 

Q1.26 Porque estudar amplia os horizontes. 

Q1.27 Venho à universidade porque é isso que escolhi para mim. 

Q1.28 Venho à universidade porque, enquanto estiver estudando, não preciso trabalhar. 

Q1.29 Ver meus amigos é principal motivo pelo qual venho à universidade. 

Q1.30 Venho à universidade porque meus pais me obrigam. 

Quadro 3 - Questão 1 Bloco I   

Fonte: Souza e Miranda (2017). 
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O segundo grupo de questões (G2) do Bloco I, foram concebidos com o intuito de 

obter-se um avanço dos estudos anteriores, a fim de identificar possíveis falhas quanto ao 

conteúdo ministrado em sala de aula. As questões foram desenvolvidas com base em Machado 

e Alves (2013), pois de acordo com os autores a desmotivação dos alunos pode advir daquilo 

que ele pensa sobre si e suas capacidades, ou ainda quando são confrontados com o insucesso, 

dificuldades ou frustações. Os autores ainda citam que por vezes os alunos não veem relação 

com a prática do conteúdo estudado ou que o conteúdo é repetitivo e pouco desafiador. No 

Quadro 4 é demonstrado os itens que compõe a Q2: 

 

Cód. Questão 

Q2.1 Sinto dificuldade em aprender o conteúdo do curso.  

Q2.2 Não vejo aplicabilidade do conteúdo estudado. 

Q2.3 Penso que as tarefas são maçantes e repetitivas. 

Q2.4 Penso que as tarefas são pouco estimulantes/desafiadoras.  

Quadro 4 - Questão 2 Bloco I  

Fonte: Autor. 

 

O terceiro e último grupo de questões do Bloco I refere-se a questão Q3 (Qual seria a 

sua motivação para cursar a graduação, sendo 0 para totalmente desmotivado e 10 para 

totalmente motivado). A Q3 foi também fez parte do questionário do estudo de Souza e Miranda 

(2017). 

O Bloco II (Estratégias para promover a Educação) do instrumento de coleta de dados 

foi elaborado com base em Machado e Alves (2013), Moreira (2014), Moreira (2015) e 

Schlemmer et. al. (2016), pois o processo de ensino/aprendizagem acontece a partir da relação 

entre aluno e professor e essa relação tem interferência na qualidade da aprendizagem. Sendo 

assim, a construção do conhecimento está pautada na aplicação de métodos de ensino que 

permitem ao aluno desenvolver suas habilidades. O objetivo deste bloco foi elencar algumas 

estratégias que podem ser utilizadas pelos professores para melhorar o processo de educação, 

em que os autores supracitados, reforçam a ideia de que diversificar as táticas utilizadas 

possibilita ao aluno construir o conhecimento de forma autônoma e responsável. O Bloco II foi 

composto por 11 itens no qual 10 deles deveriam ser respondidos em escala likert adaptada de 

11 níveis, variando de “0” a “10”, sendo: “0” [não se aplica], “01” [discordo totalmente] a “10” 

[concordo totalmente], enquanto no item 11, o aluno poderia sugerir outras alternativas, 

conforme demonstrado a seguir. 
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Cód. Questão 

Q4.1 Construir relações seguras e de suporte na sala de aula.  

Q4.2 Fornecer feedback claro e detalhado ao aluno, nas dimensões em que ele deve corrigir-se. 

Q4.3 Proporcionar tarefas que permitam ao aluno ser bem-sucedido.  

Q4.4 Proporcionar oportunidade de autorregulação da aprendizagem.  

Q4.5 
Reconhecer as emoções negativas do aluno vivenciadas em contexto escolar, incentivando-o a 

tentar novamente ajustando as estratégias de ensino utilizadas.  

Q4.6 Valorizar mais o esforço do aluno do que o resultado obtido por ele.  

Q4.7 Evitar comparar os alunos com dificuldades em aprender com outros alunos.  

Q4.8 Inserir o uso de tecnologias em sala de aula como meio de aprendizagem.  

Q4.9 Visitas de campo, para conhecer a teoria aplicada de forma prática.  

Q4.10 
Demonstrar variadas formas de se desenvolver uma atividade, visto que, a forma como o aluno 

aprendem não é a mesma para todos, possibilitando a participação de todos. 

Q4.11 
Caso queira sugerir uma outra estratégia, descreve-a e indique sua 

importância:_____________________________________ 

Quadro 5 - Bloco II – Estratégias para promover a Educação. 

Fonte: Autor. 

 

No Bloco III (Caracterização da amostra), último bloco do questionário, foi solicitado 

aos estudantes informações relativas as suas características pessoais, totalizando cinco 

questões, demonstradas a seguir. 

 

Cód. Questão 
Classificação da 

variável 
Opções de resposta 

Q5.1 
Com qual gênero você mais se identifica. 

Nominal 
Masculino; Feminino; Não-

binário; prefiro não responder. 

Q5.2 Qual sua idade. Nominal Várias. 

Q5.3 Período/ano predominantemente cursado. Nominal Várias. 

Q5.4 
Indique o turno do seu curso. 

Nominal 
Integral; Noturno; Vespertino; 

Noturno. 

Q5.5 
Além da graduação, marque as opções do 

que você faz. 
Nominal 

Trabalho; Faço estágio; 

Outros; Prefiro não responder 

Q5.6 Matrícula Acadêmica. Nominal Várias. 

Quadro 6 - Bloco III - Caracterização da amostra.  

Fonte: Autor. 
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Posteriormente à aplicação dos questionários foi solicitado junto a coordenação do 

curso de Ciências Contábeis da UTFPR e do DAE (Departamento de Administração Escolar) 

da UFSC a relação dos Registros Acadêmicos (RA’s), com o detalhamento do CRA’s dos 

alunos participantes, é importante destacar que a matrícula acadêmica foi unicamente utilizada 

para fins de obtenção do rendimento acadêmico. Os acadêmicos assinaram um termo de 

consentimento, no qual tiveram esclarecimentos acerca do objetivo do estudo e quanto ao sigilo 

de suas informações, ficando à vontade em não responder, caso assim desejassem. 

 

 

3.3 PRÉ-TESTE DO QUESTIONÁRIO E AMOSTRA PESQUISADA 

 

 

Segundo Windelfet (2005), com a aplicação do pré-teste pode-se identificar 

incoerências que necessitam de ajustes e com isso aumentar a validade do instrumento de 

pesquisa. Chagas (2000) cita que nesta fase é necessária para se evitar perda de tempo e dinheiro 

caso algum erro passe despercebido, pois é possível que na elaboração do questionário, não se 

detecte todos os problemas que podem ocorrer durante a aplicação. 

Dessa forma, houve aplicação do pré-teste do questionário com um grupo de dez 

alunos com perfil simular ao público alvo desta pesquisa e que não faziam parte da amostra, a 

fim de validação do instrumento. Foram recebidas sugestões para ajustes do questionário, 

referentes a clareza e compreensão do texto, e opções de respostas, as quais foram incorporadas 

ao instrumento. Os participantes do teste piloto ainda foram questionados sobre possíveis 

induções de perguntas direcionando respostas ou se o entendimento das questões estava 

facilitado, para posteriormente realizar a aplicação na amostra final da pesquisa.  

Após o instrumento validado, o processo de coleta de dados iniciou com o 

agendamento de uma data com a coordenação dos cursos das turmas pesquisadas que, 

compreendeu os acadêmicos de Ciências Contábeis das turmas do 2º, 3º e 4º ano da UTFPR - 

Câmpus Pato Branco e os acadêmicos do 4º, 6º e 8º período matutino e noturno da UFSC - 

Câmpus Florianópolis.  
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3.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Esta subseção destina-se a descrição dos procedimentos de coleta de dados e a forma 

que a análise de dados foi realizada. 

 

 

3.4.1 Coleta de Dados 

 

 

A coleta dos dados ocorreu no dia 30/08/2018 nos alunos da UTFPR, do único turno 

noturno, e na UFSC nos dias 18/09/2018 e 20/09/2018 para os turnos matutino e noturno, 

respectivamente, totalizando 222 questionários aplicados que compuseram a base primária de 

dados. Deste total, 78 foram obtidos na UTFPR, e 144 na UFSC, sendo 65 no período matutino 

e 79 no período noturno.  Cabe destacar que na UFSC verificou-se qual a disciplina que continha 

mais alunos matriculados e aplicou-se o questionário em data aleatória tendo em vista que o 

número de disciplinas obrigatórias é maior e os alunos realizam a matrícula de acordo com as 

disciplinas que desejam cursar. 

 

 

3.4.2  Análise dos Dados 

 

 

Dos 222 questionários aplicados, 200 foram considerados válidos para dar sequência 

na análise. Em termo percentuais, aproximadamente 10% dos questionários foi invalidado 

devido aos motivos: falta ou preenchimento incorrendo da matrícula acadêmica, falta de 
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preenchimento em alguma questão, o respondente se tratar de aluno ouvinte e não ter 

rendimento acadêmico. 

Os dados foram agrupados pelo número de matrícula dos alunos e tabulados em 

planilha eletrônica. Posteriormente, foram adicionados à matrícula o coeficiente de rendimento, 

para que assim, os dados pudessem ser interpretados conforme estabelecido no objetivo a 

pesquisa. Para análise dos dados utilizou-se um software gratuito, específico da área estatística, 

possibilitando realizar as relações necessárias e obtendo resultados mais concretos com a 

aplicação destas técnicas. 

 

 

3.5 VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Primeiramente foi realizada a verificação da consistência dos constructos das escalas 

a partir da Análise Fatorial Confirmatória (AFC). Esta etapa mostra-se importante, visto que o 

instrumento passou por adaptações, que incluem um processo de tradução. Logo, torna-se 

importante validá-lo, antes mesmo da análise dos resultados. A validação do instrumento 

ocorreu com a aplicação da Análise Fatorial Confirmatória a fim de confirmar a sustentação 

teórica do instrumento. 

A AFC foi realizada com a utilização do pacote estatístico, tendo como base os quatro 

constructos do modelo Guimarães e Bzuneck (2008) e Souza e Miranda (2017). As 30 variáveis 

originais do estudo de Guimarães e Bzuneck (2008), bem como a representação inicial dos 

constructos podem ser verificadas na Figura 3: 
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Figura 3 - Distribuição das variáveis originais do estudo de Bzuneck e Guimarães (2008). 

Fonte: Autor. 

 

Cabe destacar que o item 31 foi excluído devido a sua inconsistência, conforme 

evidências existentes na literatura. Além disso, outros ajustes foram realizados com base no 

estudo de Bzuneck e Guimarães (2008, p. 109): 

O item 31 apresentou carga fatorial aceitável em relação a quatro fatores sendo 

excluído da escala. 

Ressalta-se que os itens relativos à avaliação da motivação extrínseca por regulação 

externa bipartiram-se, agrupando-se em torno dos Fatores 3 e 5. No Fator 3, além dos 

itens originalmente elaborados para esta avaliação, carregaram dois itens de avaliação 

da motivação extrínseca por regulação identificada (itens 2 e 25).  

 

Dessa maneira, optou-se por manter as questões 2 e 25 no constructo resultante da 

Análise Fatorial de Bzuneck e Guimarães (2008), que é na dimensão Externa, ao invés do 

constructo teórico original (Identificada), e ainda, da mesma forma que Souza e Miranda 

(2017), a questão 31 não foi utilizada conforme indicado por Bzuneck e Guimarães (2008). 

A partir disso, foi realizada a verificação dos indicadores da AFC, no qual o método 

seguido foi o de Máxima Verossimilhança. A primeira análise realizada foi da eventual 

existência de outliers multivariados, que foi comprovada com a verificação das distâncias de 

Mahalanobis (p1 e p2 < 0,001), conforme indicado por Marôco (2014, p. 189). Assim, as 

participações 40, 46, 78, 94, 98, 100 e 105 foram excluídas da análise. 

Ainda, de acordo com Marôco (2014), somente para condições de violação extrema de 

normalidade [i.e. para valores |sk| >2-3 e |ku| >7-10], a qualidade dos índices de ajustamento e 
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das estimativas dos parâmetros são questionáveis. Sendo assim, para os valores de assimetria 

(sk) e curtose (ku), em nenhuma variável ocorreu a violação de normalidade. 

Diante de tais análises, os indicadores do modelo (1), como RMSEA, GFI, NFI, TLI, 

AGFI, CFI e PNFI não obtiveram níveis de aceitação satisfatórios, indicando que o referido 

modelo não é uma solução não apropriada.  

Dessa maneira, adotou-se como alternativa a composição do modelo (2), com a 

retirada das variáveis de baixos coeficientes de confiabilidade (<0,50), sendo elas: Q1.28 (0,15), 

Q1.25 (0,23), Q1.6 (0,29), Q1.29 (0,31), Q1.30 (0,31), Q1.14 (0,42), Q1.2 (0,45), Q1.8 (0,44), 

Q1.12 (0,43) e Q1.4 (0,40). Assim, no modelo (2) obteve melhoria em seus indicadores, porém 

ainda não sendo alcançados os valores esperados para os indicadores GFI, NFI, TLI, AGFI e 

CFI. 

Na sequência, novas adequações foram realizadas, os erros com alta correlação foram 

relacionados, especificamente das variáveis Q1.26 e Q1.27, por se tratarem do mesmo fator 

teórico, conforme indicado por Marôco (2014, p. 191). Devido à alta correlação dos erros das 

variáveis Q1.23 e Q1.13 com fatores diferentes de sua constituição teórico, optou-se pela 

retirada de tais variáveis. A partir destes ajustes foi testado o modelo (3), o qual obteve melhora 

em todos os indicadores, não atingindo os valores esperados para apenas dois indicadores, NFI 

e AGFI. Contudo, os valores obtidos nos indicadores (0,858) estão muito próximos do esperado. 

A Tabela 1 apresenta os indicadores de ajustamento dos três modelos avaliados. 

 

 

Tabela 1 - AF do instrumento Motivação 

Categorias Índices de ajustes 
Modelo 

(1) 

Modelo 

(2) 

Modelo 

(3) 

Nível de 

aceitação 

Medidas 

Absolutas 

Qui-quadrado (X²) 884,771 326,724 195,202 - 

Graus de liberdade 390 155 119 > 1 

P-value 0,000 0,000 0,000 > 0,01 

Raiz do erro quadrático médio 

aproximado – RMSEA 
0,081 0,076 0,058 < 0,08 

Índice da qualidade de ajuste - GFI 0,766 0,855 0,901 > 0,90 

Medidas 

Incrementais 

Índice de ajuste normalizado - NFI 0,636 0,804 0,858 > 0,90 

Índice de ajuste Tucker-Lewis – TLI 0,724 0,857 0,920 > 0,90 

Qualidade ajuste calibrado- AGFI 0,721 0,804 0,858 > 0,90 

Medidas de 

Parcimônia 

Qui-quadrado normalizado-X2/gl 2,269 2,108 1,640 Entre 0 e 3 

Índice de ajuste comparativo – CFI 0,752 0,883 0,938 > 0,90 

Índice parcimônia comparativo- PCFI 0,674 0,721 0,729 > 0,60 

Índice parcimônia normalizado- PNFI 0,570 0,655 0,667 > 0,60 

Índice de parcimônia ajustado - PGFI 0,642 0,631 0,627 > 0,60 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Diante do exposto, o modelo (3) obtido é o mais parcimonioso e com qualidade de 

ajuste aceitável, cujos índices alcançaram resultados satisfatórios, o que culminou em sua 

utilização nas análises sequentes. Assim, o modelo final obtido é demonstrado na Figura 4. 

 

 

Figura 4 - Modelo (3) resultante da AFC. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Dos seis fatores resultantes no modelo da Figura 4, buscou-se detectar eventuais 

diferenças de médias entre os fatores do modelo com as outras assertivas do instrumento de 

coleta de dados. Para isso, primeiramente foi necessária a obtenção das médias ponderadas de 

cada fator, calculadas pela multiplicação das respostas de forma ponderada de cada uma das 18 

variáveis do modelo com os seus respectivos pesos fatoriais (λ) resultantes da AFC, oriundos 

da Figura 4. 

Para verificação das eventuais diferenças de médias significantes, primeiramente foi 

verificada a normalidade dos dados dos seis fatores por meio do teste Kolmogorov-Smirnov. 

Com nível de significância de 5% para os fatores F1, F2, F5 e F6, foi aceita a hipótese nula 

(H0), relatando a não normalidade dos dados com os seguintes resultados: a F1_DESMOT. 

D(193) = 0,000, p < 0,05; F2_MOT_EX_REG_EXTERNA D(193) = 0,000, p < 0,05; 

F3_MOT_EX_REG_INTROJETADA D(193) = 0,200, p < 0,05; 

F4_MOT_EX_REG_IDENTIFICADA D(193) = 0,2000, p < 0,05; 

F5_MOT_EX_REG_INTEGRADA D(193) = 0,004, p < 0,05; e F6_MOT_INTRINSECA 
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D(193) = 0,011, p < 0,05. Diante disso, a utilização de técnicas não paramétricas para avaliar 

as eventuais diferenças entre as médias fez-se necessária. 

Para as comparações de médias que possuíam mais de dois grupos de subamostras 

aplicou-se o teste Kruskal-Wallis (KW), e para aquelas com até duas subamostras, o teste Mann-

Whitney (MW), ambos com nível de significância de 5%. Ressalta-se que o MW foi utilizado 

como teste post hoc para identificar a(s) combinação(ões) que mostrava(m) diferença(s), 

quando indicado anteriormente pelo KW. Nos testes post hoc MW aplicou-se a correção de 

Bonferroni em todos os efeitos, com um nível de significância calculado conforme o número 

de agrupamentos de cada questão, a partir das recomendações de Field (2009). Para execução 

de tais testes, destaca-se que as questões 2, 3 e 4 foram transformadas em quartis para facilitar 

a comparação dos dados. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Nesta sessão serão apresentados (i) Caracterização da Amostra e (ii) Análise e 

Discussão dos Resultados. 

 

  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

 

 

Buscando identificar as características dos respondentes, algumas informações 

pessoais foram solicitadas, os itens abordados foram: (i) Gênero; (ii) Idade; (iii) Período 

predominantemente cursado; (iv) Turno em que estuda; e (v) Se além da graduação realiza 

alguma outra atividade.  

Quanto ao gênero dos respondentes, evidenciou-se que 87 (45,07%) acadêmicos são 

do sexo masculino, 97 (50,25%) do sexo feminino, 1 (0,51%) identifica-se como não binário e 

8 (4,14%) preferiram não se identificar. A média de idade entre os acadêmicos do sexo 

masculino é de 22,80 anos, enquanto do sexo feminino é de 23,54 anos, não binário corresponde 

a 22 anos e os que preferiram não se identificar 23,25 anos. De modo geral a maioria dos 

discentes analisados encontra-se na faixa dos 18 aos 22 anos, correspondendo à 116 integrantes 

(60,10%). 

Em se tratando do período/ano predominantemente cursado, verificou-se que 77 

acadêmicos (39,89%) cursam o 2º ano/4º período, 60 (31,08%) pertencem ao 3º ano/6º período 

e 56 alunos (29,01%) estudam no 4º ano/8º período, desses 129 (66,83%) alunos estudam no 

período noturno e 64 (33,16%) no turno matutino. Cabe destacar que a UTFPR não oferece o 

curso no período da manhã.  

Foi ainda identificado junto à amostra analisada que 93 alunos (48,18%), trabalham 

profissionalmente, 75 (38,86%) fazem estágio, 13 (6,73%) preferem não responder e 12 
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(6,21%) realizam outras atividades como: dedicação a iniciação cientifica, cursar outra 

graduação, realizar trabalho voluntário, ser autônomo, entre outros. 

Em geral, pode-se observar que a amostra em sua maioria é formada por alunos que 

trabalham na área de estudo ou realizam estágio, ocorre uma divisão semelhante de alunos por 

turmas e a maior parte dos discentes está abaixo dos 30 anos de idade. 

 

 

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

 

4.2.1 Análise e Discussão do Bloco I 

 

 

Conforme exposto anteriormente, as questões que obtiveram cargas fatoriais acima de 

0,50 foram considerados satisfatórios para análise e formação dos constructos. A Tabela 2 

apresenta a estrutura fatorial obtida a partir das assertivas de motivação acadêmica.  

 

Tabela 2 - Análise Fatorial Confirmatória – Estrutura Fatorial da Motivação Acadêmica 

Itens 

Fatores 

F1    

Desm. 
F2 E. 

Externa 

F3     

Introj. 

F4      

Ident. 

F5       

Integ. 

F6        

Intrín. 

Q1.1 - Sinceramente, não sei porque venho a 

universidade. 0,70          

Q1.7 - Eu realmente sinto que estou perdendo meu 

tempo na universidade. 0,74          

Q1.9 - Eu já tive boas razões para vir à universidade, 

mas agora tenho dúvidas sobre continuar. 0,68          

Q1.16 - Eu não sei, eu não entendo o que estou fazendo 

na universidade. 0,81          

Q1.19 - Eu não vejo que diferença faz vir à universidade. 0,58           

Q1.3 - Venho à universidade para não receber faltas.   0,80        

Q1.11 - Venho à universidade porque a presença é 

obrigatória.   0,90         
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Q1.5 - Venho à universidade para provar a mim mesmo 

que sou capaz de completar meu curso.     0,52      

Q1.10 - Venho para mostrar a mim mesmo que sou uma 

pessoa inteligente.     0,74      

Q1.15 - Venho à universidade porque, quando eu sou 

bem sucedido, me sinto importante.     0,51      

Q1.20 - Porque quero mostrar a mim mesmo que posso 

ser bem-sucedido nos meus estudos.     0,68       

Q1.22 - Porque acho que a cobrança de presença é 

necessária para que os alunos levem o curso a sério.       0,64    

Q1.24 - Venho à universidade porque a frequência nas 

aulas é necessária para a aprendizagem.       0,52     

Q1.18 - Porque o acesso ao conhecimento se dá na 

universidade.         0,68  

Q1.26 - Porque estudar amplia os horizontes.         0,50  

Q1.27 - Venho à universidade porque é isso que escolhi 

para mim.         0,61   

Q1.17 - Venho porque, para mim, a universidade é um 

prazer.           0,85 

Q1.21 - Porque gosto muito de vir à universidade.           0,88 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Por meio da Tabela 2, identifica-se que os 18 itens foram agrupados em 6 fatores. 

Observando os dados percebe-se que o Fator 1 corresponde a desmotivação, sendo formado 

pelos itens Q1.1, Q1.7, Q1.9, Q1.16 e Q1.19, demonstrando a ausência de motivação nos 

estudantes, divergindo dos estudos anteriores de Borges et al.  (2017), Leal et al. (2013), 

Bzuneck e Guimarães (2008) e Souza (2008), em que o item Q1.13 também compôs esse fator. 

A média desse fator foi baixa, 1,11 conforme Tabela 3, porém próxima a encontrada por estudos 

anteriores como Borges et al.  (2017), Souza e Miranda (2017), Leal et al. (2013), Bzuneck e 

Guimarães (2008) e Souza (2008).  

Com relação ao Fator 2 – Mot. Ex. por Reg. Externa, composto pelos itens Q1.3 e 

Q1.11, obteve-se média de 3,87 ocupando a terceira posição na Tabela 3, indicando a presença 

como motivo pelo qual os alunos frequentam a universidade. Na pesquisa de Bzuneck e 

Guimarães (2008) a média foi de 2,97 o qual ocupa a quinta posição e Souza e Miranda (2017) 

de 4,43. Tais resultados estão alinhados ao estudo de Prates et al. (2011) que demonstram que 

quanto maior a competência do universitário, menos as recompensas sociais são importantes. 
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O Fator 3 – juntou os itens Q1.5, Q1.10, Q1,15 e Q1.20, relativos a Mot. Ex. por Reg. 

Introjetada, tais itens são impulsionados por pressões internas como ansiedade e culpa, obtendo 

média de 3,67 com a quarta posição na tabela, aproximando-se dos resultados de Leal et al. 

(2013), com média de 3,08 pontos, Bzuneck e Guimarães (2008), que apresentaram uma média 

de 3,13 pontos e de Souza (2008), com média 3,23 pontos. 

A Mot. Ex. por Reg. Identificada corresponde ao Fator 4, agrupando os itens Q1.22 e 

Q1.24, e apresentando média de 3,06 o que diverge dos estudos de Leal et al. (2013) que obteve 

média de 2,63 e de Souza (2008), com 4,85. No estudo de Bzuneck e Guimarães (2008), esse 

tipo de motivação não alcançou carga fatorial estipulada e portanto, impossibilitou a 

comparação dos achados. Já Souza e Miranda (2017) em seus estudos obtiveram maior média 

para essa motivação, o que segundo os autores, evidenciam que os estudantes realizam 

determinadas atividades buscando o benefício destas. 

O Fator 5 – Mot. Ex. por Reg. Integrada, apresentou a maior média no presente estudo, 

indicando que embora o foco ainda esteja nos benefícios que a realização das atividades pode 

proporcionar, a regulação do comportamento já se apresenta de forma autônoma, o que 

corrobora com os achados de Buneck e Guimarães (2008), em que a maior média também foi 

encontrada neste fator.  

Por fim, tem-se o Fator 6 – Mot. Intrínseca composta pelos itens Q1.17 e Q1.21, que 

corresponde a quarta média com 4,35, indicando que parte dos acadêmicos realiza as atividades 

pela satisfação em estudar. Tais resultados estão condizentes com os encontrados por Bzuneck 

e Guimarães (2008), Falcão e Rosa (2008) e Boruchovitch (2008). 

Estando composta cada subescala de acordo com a análise fatorial, foram calculadas 

as notas máxima e mínima, as médias de motivação acadêmica e o desvio padrão dos 

participantes das seis subescalas de avaliação, conforme demonstrado na Tabela 3. 

Tabela 3 – Avaliação da Motivação Acadêmica por Fator 

Fatores Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

F1 - Desmotivação 0,00 10,00 1,11 1,28 

F2 - Motivação Extrínseca Reg. Externa 0,00 10,00 3,87 2,68 

F3 - Motivação Extrínseca Reg. Introjetada 0,00 10,00 3,63 1,33 

F4 - Motivação Extrínseca Reg. Identificada 0,00 10,00 3,06 1,43 

F5 - Motivação Extrínseca Reg. Integrada 0,00 10,00 4,51 1,00 

F6 - Motivação Intrínseca 0,00 10,00 4,35 2,20 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018).  
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De modo geral, como já exposto a maior média é apresentada pela Mot. Ex. por Reg. 

Integrada, seguida da Mot. Intrínseca, evidenciando que os estudantes analisados possuem um 

perfil motivacional autodeterminado. De acordo com Ryan e Deci (2000), esse grau de 

motivação apresenta a existência dos componentes da autodeterminação, que são lócus interno, 

liberdade psicológica e possibilidade de escolha, muito embora a média de Mot. Ex. por Reg. 

Externa também tenha se apresentado elevada. Os resultados corroboram com Costa et al. 

(2017), Leal et al. (2013) e Bzuneck e Guimarães (2008) que apontam a predominância do nível 

de autodeterminação. 

Seguindo as análises, mediante os testes indicados, a primeira análise dos fatores 

críticos com características amostrais deu-se por meio da questão Q2.1 – “Sinto Dificuldade 

em aprender o conteúdo do curso”, em que os respondentes atribuíram em uma escala do tipo 

adaptada de Likert, de 0 a 10, um valor que mensurasse a dificuldade em aprender o conteúdo, 

com as respostas obtidas, os dados foram divididos em quartis e submetidos aos testes, 

conforme Tabela 4: 

 

Tabela 4 - Sinto Dificuldade em aprender o conteúdo do curso (Q2.1). 

Teste Kruskal-

Wallis 
Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

p-valor 
0,238 0,154 0,021 0,407 0,649 0,596 

= = ≠ = = = 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 0,95 3,56 3,37 2,82 4,45 4,21 

Grupo 2 1,05 3,50 3,46 3,25 4,41 4,19 

Grupo 3 1,06 3,88 3,59 2,99 4,61 4,31 

Grupo 4 1,45 4,63 4,19 3,24 4,57 4,77 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Com a aplicação do teste de Kruskal-Wallis foram identificadas diferenças 

significantes no Fator 3, então aplicou-se o teste de Mann-Whitney, o qual indicou que tais 

diferenças encontram-se entre as combinações do grupo 4 com o grupo 1 e grupo 2. Desse 

modo, pode-se afirmar que existem diferenças significativas entre a forma com que os 

respondentes do grupo 4 percebem a dificuldade em aprender os conteúdos em relação ao grupo 

1 e grupo 2. Cabe destacar que este fator é caracterizado por pressões internas, nesse sentido 

Machado e Alves (2013) apontam que os discentes ao serem confrontados com dificuldades 
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deixam de acreditar em resultados positivos o que afeta sua motivação, pois se sente incapazes 

diante da situação em que se encontram. 

Em seguida, na Q2.2 – “Não vejo aplicabilidade do conteúdo estudado” buscou-se 

identificar se haviam diferenças estatísticas, da mesma forma, os dados foram divididos em 

quartis e submetidos aos testes, sendo que no teste de Kruskal-Wallis, apenas os Fatores 3 e 4 

não apresentaram diferenças estatísticas, a  

Tabela 5 demonstra os dados da análise: 

 

Tabela 5 - Não vejo aplicabilidade do conteúdo estudado (Q2.2). 

Teste Kruskal-

Wallis 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

0,000 0,013 0,753 0,229 0,000 0,028 

≠ ≠ = = ≠ ≠ 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 0,50 3,02 3,76 3,15 4,93 4,93 

Grupo 2 0,87 3,71 3,64 3,36 4,51 4,50 

Grupo 3 1,53 4,23 3,49 2,78 4,14 3,77 

Grupo 4 1,69 4,75 3,65 3,00 4,45 4,22 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Desse modo, a combinação de grupos dos Fatores 1, 2, 5 e 6, foram submetidos ao 

teste de Mann-Whitney. Os resultados apontaram a existência de diferenças significativas entre 

os grupos 1 e 2, dos fatores 1 e 5, sendo indicado que a motivação dos estudantes diverge de 

acordo com a percepção da aplicabilidade do conteúdo estudado. Machado e Alves (2013) 

explanam que quando o aluno não vê essa relação tende a desmotivar e criar baixas 

expectativas, o que pode explicar as diferenças nos Fatores 1 e 5, pois o primeiro é caracterizado 

pela falta de motivação e o último consubstancia aqueles que esperam obter benefícios com a 

escolha do curso. 

Na Q2.3 – “Penso que tarefas são maçantes e repetitivas”, a média foi de 4,75 pontos. 

Foram utilizados os mesmos procedimentos de divisão e por meio dos testes aplicados, foram 

encontradas diferenças nos Fatores 1 e 2, conforme Tabela 6: 
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Tabela 6 - Penso que as tarefas são maçantes e repetitivas (Q2.3). 

Teste Kruskal-

Wallis 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

0,000 0,000 0,999 0,423 0,223 0,133 

≠ ≠ = = = = 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 0,67 2,71 3,62 3,24 4,69 4,74 

Grupo 2 1,12 3,96 3,62 3,05 4,59 4,58 

Grupo 3 1,27 4,44 3,66 3,02 4,40 3,85 

Grupo 4 1,85 5,36 3,63 2,75 4,17 3,96 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

O Teste de Mann-Whitney, indicou que as diferenças significativas ocorrem entre os 

grupos 1 e 3 e 1 e 4, de ambos os fatores analisados, apontando que na percepção dos alunos 

quando as tarefas tornam-se repetitivas, o nível de motivação tende a se diferenciar. Ressalta-

se que as diferenças ocorrem nos fatores que versam sobre a motivação voltada para a forma 

Extrínseca por Regulação Externa e Desmotivação, em que predomina a falta de interesse em 

frequentar as aulas ou até mesmo a inexistência de motivação. Para Machado e Alves (2013), 

os alunos que se encontram diante dessa situação sentem-se aborrecidos e pouco focados no 

aprendizado. 

Buscando ainda entender as dificuldades dos alunos, a Q2.4 – “Penso que as tarefas 

são pouco estimulantes/desafiadoras”, apresentou diferenças nos Fatores 1 e 2, como mostra a 

Tabela 7: 

Tabela 7 - Penso que as tarefas são pouco estimulantes/desafiadoras (2.4). 

Teste Kruskal-

Wallis 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

0,001 0,000 0,892 0,528 0,254 0,584 

≠ ≠ = = = = 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 0,67 2,72 3,57 3,27 4,74 4,65 

Grupo 2 1,11 3,90 3,66 2,95 4,42 4,16 

Grupo 3 1,35 4,80 3,70 3,13 4,38 4,09 

Grupo 4 1,65 4,71 3,60 2,83 4,43 4,55 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 



46 

 

 

 

Os Fatores 1 e 2 foram submetidos ao teste de Mann-Whitney, que indicou diferenças 

entre os grupos 1 e 3 e 1 e 4, evidenciando que existem diferenças significativas entre os alunos 

que consideram as atividades pouco estimulantes ou desafiadoras e os que não as consideram 

assim. Machado e Alves (2013) citam, que quando isso ocorre, quando os alunos se sentem 

pouco desafiados. Desse modo, os professores devem buscar outras estratégias didáticas que 

sejam capazes de suprir essas lacunas e evitar a desmotivação.  

A última questão do Bloco I, a Q3 – “Indique em uma escala de 0 a 10, qual seria a 

sua motivação para cursar a graduação” apresentou diferenças em quase todos os fatores, exceto 

ao fator 4.  

 

Tabela 8 - Indique em uma escala de 0 a 10, qual seria a sua motivação para cursar a graduação (Q3). 

Teste Kruskal-

Wallis 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

0,000 0,000 0,023 0,598 0,000 0,000 

≠ ≠ ≠ = ≠ ≠ 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 1,74 4,43 3,36 2,96 4,13 3,37 

Grupo 2 0,83 4,16 3,89 3,10 4,62 4,68 

Grupo 4 0,38 2,41 3,76 3,21 5,05 5,68 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Com estes resultados foi possível aplicar o teste de Mann-Whitney, o qual resultou em 

diferenças significativas nos grupos 1 e 2 para os Fatores 1, 3, 5 e 6, e nos grupos 1 e 4 e 2 e 4 

para os Fatores 1, 2, 5 e 6. Deci e Ryan (2000) aponta que a percepção que o indivíduo tem 

sobre si, em relação a sua autonomia tem interferência na qualidade motivacional. Portanto, 

buscar estratégias que estimulem os alunos a promover a motivação de forma autônoma, pode 

resultar em acadêmicos movidos por estímulos internos, tendo em vista que a motivação 

influencia no envolvimento de atividades por parte dos estudantes. Ao envolver-se nas 

atividades por vontade própria o aluno se interessa a buscar relacionar fatos que ocorrem no 

dia-a-dia com o conteúdo apresentado em sala de aula, procurando soluções para problemas 

reais incorporando rotinas contábeis ao contexto escolar. 
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4.2.2 Análise e discussão do Bloco II e II 

 

 

As questões do Bloco II tratavam de estratégias de ensino que os professores devem 

utilizar para melhorar o processo de educação. Primeiramente, os respondentes atribuíram 

pontuações de 0 a 10 referente a Q 4.1 “Construir relações seguras e de suporte em sala de 

aula”, na opinião dos alunos esse é um ponto importante, os testes estatísticos indicaram 

diferenças nos Fatores, 3, 4 e 5, o que indica que essas diferenças se iniciam em alunos cujo o 

comportamento é de controle interno, porém ainda não é autodeterminado e vai até os que já 

revelam certo grau de autodeterminação. Na Tabela 9 é possível observar as diferenças 

identificadas. 

 

Tabela 9 - Construir relações seguras e de suporte na sala de aula (Q4.1). 

Teste Kruskal-

Wallis 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

0,264 0,252 0,003 0,007 0,006 0,192 

= = ≠ ≠ ≠ = 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 1,38 3,81 3,14 2,55 4,18 3,74 

Grupo 2 1,04 3,52 3,55 3,01 4,42 4,52 

Grupo 3 0,98 4,06 3,94 3,40 4,79 4,60 

Grupo 4 2,84 8,50 6,13 3,20 2,65 4,77 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Por meio do teste de Mann-Whitney foi verificado que essas diferenças nos fatores se 

encontram entre os grupos 1 e 3, o que confirma que existem diferenças significativas entre as 

variáveis. Machado e Alves (2013), destacam que a qualidade da relação entre professor e aluno 

tem relação com o nível de qualidade da aprendizagem, indicando que relações saudáveis 

tornam o aluno mais confiante para sanar dúvidas e questionamentos que podem interferir na 

aprendizagem.  

Posteriormente, os respondentes atribuíram pontuação a Q 4.2 – “Fornecer feedback 

claro e detalhado ao aluno, nas dimensões em que ele deve corrigir-se” apresentando diferenças 
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nos Fatores 4, 5 e 6, o que mostra que essas diferenças estão presentes nos alunos com 

motivação mais autônoma. A Tabela 10 apresenta os resultados obtidos. 

 

Tabela 10 –Fornecer feedback claro e detalhado ao aluno, nas dimensões em que ele deve corrigir-se 

(Q4.2). 

Teste Kruskal- 

Wallis 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

0,175 0,429 0,622 0,007 0,031 0,002 

= = = ≠ ≠ ≠ 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 1,32 4,11 3,50 2,54 4,20 3,55 

Grupo 2 1,13 3,49 3,66 3,16 4,61 4,86 

Grupo 3 0,93 4,01 3,70 3,38 4,66 4,53 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Com a aplicação do teste de Mann-Whitney, as diferenças foram encontradas entre os 

grupos 1 e 2 para os Fatores 4 e 6 e nos grupos 1 e 3 para os Fatores 4, 5 e 6. Os achados 

corroboram com os estudos de Reeve (1998), Reeve, Bolt e Cai (1999), Reeve, Deci e Ryan 

(2004) e Reeve e Jang (2006) que apontam que os docentes que utilizam o feedback fortalecem 

a autorregulação e influenciam no desempenho. Entretanto Bzuneck e Guimarães (2007) 

destacam que mesmo os professores apresentando preferência por essa estratégia promotora de 

autonomia, na prática utilizam estratégias controladoras envolver os alunos. 

A Q 4.3 discorre sobre “Proporcionar tarefas que permitam ao aluno ser bem-

sucedido” e apresentou média geral de 7,64 pontos, bem como diferenças estatísticas nos 

Fatores 3, 4, 5 e 6, conforme Tabela 11: 

 

Tabela 11 - Proporcionar tarefas que permitam ao aluno ser bem sucedido (Q4.3). 

Teste Kruskal- 

Wallis 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

0,332 0,343 0,016 0,004 0,001 0,022 

= = ≠ ≠ ≠ ≠ 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 1,22 3,91 3,31 2,66 4,17 3,79 

Grupo 2 1,24 4,25 3,99 3,02 4,63 4,41 

Grupo 3 0,93 3,56 3,71 3,50 4,77 4,87 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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O teste de Mann-Whitney, demonstrou que essas diferenças ocorrem entre os grupos 1 

e 2 para os Fatores 3 e 5, e entre os grupos 1 e 3 para os Fatores 4, 5 e 6. Machado e Alves 

(2013) afirmam que ao serem confrontados com o sucesso os alunos retomam o controle das 

tarefas aumentando os índices motivacionais, o que condiz com os resultados obtidos, visto 

que, as diferenças existem entre os alunos que concordam que esta é uma estratégia importante 

e os que não a consideram, e a diferença se torna maior no fator 5, o qual detém o maior destaque 

na amostra estudada. 

Muito embora a autorregulação seja algo que deve ser estimulado e tenha recebido 

uma média geral de 7,37 pontos, os testes estatísticos não apontaram diferenças significativas 

entre as variáveis, conforme mostra a Tabela 12, o que demonstra que oportunidades de 

autorregulação não se diferenciam conforme os fatores motivacionais. 

 

Tabela 12 - Proporcionar oportunidade de autorregulação da aprendizagem (Q4.4). 

Teste Kruskal-

Wallis 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

0,488 0,959 0,076 0,114 0,111 0,051 

= = = = = = 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 1,00 3,89 3,53 2,95 4,36 3,90 

Grupo 2 1,30 3,92 3,73 2,87 4,45 4,25 

Grupo 3 1,13 4,10 4,28 3,71 4,96 5,36 

Grupo 4 0,95 3,62 3,33 3,27 4,62 4,73 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Por outro lado, muitas vezes os alunos vivenciam situações negativas dentro do 

ambiente educacional, o que leva a Q4.5 “Reconhecer as emoções do aluno vivenciadas em 

contexto escolar, incentivando-o a tentar novamente ajustando as estratégias de ensino 

utilizadas”. Esta questão teve média geral de 7,41 pontos, e ao ser submetida aos testes, apontou 

diferenças os fatores 2, 3, 4 e 5, conforme mostrado na Tabela 1. 
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Tabela 13 - Reconhecer as emoções negativas do aluno vivenciadas em contexto escolar, incentivando-o a 

tentar novamente ajustando as estratégias de ensino utilizadas (Q4.5). 

Teste Kruskal-

Wallis 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

0,670 0,009 0,004 0,006 0,015 0,106 

= ≠ ≠ ≠ ≠ = 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 0,86 3,06 3,17 2,72 4,32 3,96 

Grupo 2 1,43 4,44 3,69 2,86 4,36 4,19 

Grupo 3 1,11 4,12 3,95 3,46 4,75 4,76 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

As diferenças presentes na Tabela 13, ao serem submetidas ao teste de Mann-Whitney, 

apontaram significância entre os grupos 1 e 2 para o Fator 2 e nos grupos 1 e 3 para os Fatores 

3, 4 e 5. Esses resultados mostram que as variações existentes no Fator 2 existem para os que 

consideram o item pouco relevante, o que pode ser explicado pelo fato desse fator ser 

caracterizado pelo controle externo, que não envolve muitas emoções. Já para os demais fatores 

as diferenças estão presentes entre os que atribuíram a menor pontuação e os que atribuíram 

uma pontuação mais elevada, os sentimentos e emoções já começam a interferir suas 

motivações e pode ser explicado por esse resultado, pois, de acordo com Machado e Alves 

(2013) por vezes o aluno precisa ver que é capaz, que consegue realizar uma atividade, e 

resultados opostos podem bloquear suas ações. Moreira (2014) destaca que existem estratégias 

que encorajam o aluno a aprender e aumentar seu senso de competência, sugerir trabalhos em 

grupo faz o aluno se sentir responsável por sua aprendizagem, e a sentir-se apto a realizar a 

fazer as tarefas propostas.  

A Q4.6 “Valorizar mais o esforço do aluno do que o resultado obtido por ele”, levanta 

a questão do bloqueio citado anteriormente, existem casos em que o aluno sabe como realizar 

as atividades, mas os bloqueios emocionais não permitem alcançar os resultados almejados. 

Nesse item, houveram diferenças estatisticamente significantes nos agrupamentos dos Fatores 

3, 4 e 5, como é possível verificar na Tabela 14. 
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  Tabela 14 - Valorizar mais o esforço do aluno do que o resultado obtido por ele (Q4.6). 

Teste Kruskal-

Wallis 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

0,665 0,114 0,020 0,047 0,019 0,229 

= = ≠ ≠ ≠ = 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 1,00 3,89 3,23 2,74 4,30 3,93 

Grupo 2 1,14 3,30 3,75 3,06 4,50 4,50 

Grupo 3 1,19 4,26 3,90 3,35 4,70 4,62 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Ao aplicar o teste de Mann-Whitney, percebeu-se que as diferenças encontram-se entre 

os grupos 1 e 3 dos Fatores 3, 4 e 5, como nesses fatores predomina a Motivação Extrínseca, e 

o que  caracteriza este fator é a influência de aspectos externos, como as pressões do dia-a-dia 

(de casa, do trabalho), que podem fazer com que o aluno tenha dificuldades e 

consequentemente, apresente resultados  menos satisfatórios, portanto mostrar ao aluno que o 

esforço dele será recompensado, estimulando-o e o motivando (MACHADO E ALVES, 2013). 

Referente a Q4.7 “Evitar comparar os alunos com dificuldades em aprender com 

outros alunos”, comumente essa comparação não acontece apenas no grupo familiar, mas 

também no contexto escolar. Machado e Alves (2013) citam, que os próprios alunos fazem isso 

ao comparar resultados de avaliações entre si. Nesse sentido, a Tabela 15 mostra que 

estatisticamente isso interfere nos alunos especificamente na motivação representada pelo Fator 

5, que são os que já possuem alto grau de autorregulação. 

 

Tabela 15 - Evitar comparar os alunos com dificuldades em aprender com outros alunos (Q4.7). 

Teste Kruskal-

Wallis 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

0,335 0,483 0,425 0,275 0,019 0,463 

= = = = ≠ = 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 1,05 3,76 3,43 2,88 4,25 4,05 

Grupo 2 1,35 3,58 3,58 2,90 4,43 4,62 

Grupo 3 1,01 4,11 3,80 3,29 4,73 4,40 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Essa diferença se encontra entre os grupos 1 e 3, conforme dados do teste de Mann-

Whitney. As evidências sugerem que no intuito de que o aluno evolua, essa comparação apenas 

interfere nos níveis motivacionais e impacta no desempenho do aluno, geralmente de forma 

negativa. O ideal segundo Machado e Alves (2013) é que se explane a evolução própria do 

aluno, seu progresso e superação individual. 

A questão Q4.8 “Inserir o uso de tecnologias em sala de aula como meio de 

aprendizagem”, trata de algo comumente presente nas salas de aula que se utilizado de forma 

correta pode beneficiar o aprendizado. As tecnologias as vezes vistas como vilãs por desviar a 

atenção do aluno, interferem estatisticamente nos alunos do Fator 5. 

 

Tabela 16 - Inserir o uso de tecnologias em sala de aula como meio de aprendizagem (Q4.8). 

Teste Kruskal-

Wallis 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

0,364 0,374 0,538 0,679 0,016 0,427 

= = = = ≠ = 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 1,11 3,71 3,53 3,02 4,39 4,12 

Grupo 2 1,45 3,49 3,76 3,31 4,33 4,58 

Grupo 3 1,02 4,16 3,69 3,03 4,67 4,51 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

O teste de Mann-Whitney mostra que os grupos 1 e 3 apresentam diferenças 

significantes, corroborando com o estudo Parellada e Rufini (2013) que aponta que o uso de 

computadores gera maiores níveis motivacionais. Os resultados evidencia que essa ferramenta 

se utilizada de forma correta aumenta as chances de aprendizagem aos alunos.  

Outra estratégia de ensino que pode auxiliar no nível motivacional são as visitas de 

campo, na Q 4.9 “Visitas de campo para conhecer a teoria aplicada de forma prática”, a média 

das respostas foi de 8,6 pontos, a maior atribuída neste estudo, o que declara que na percepção 

dos estudantes interfere na motivação, estatisticamente, comprova-se essa intervenção, como 

apresentado na Tabela 17, no Fator 5, como a questão apresentou apenas dois grupos, aplicou-

se diretamente o teste de Mann Whitney. 
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Tabela 17 - Visitas de campo para conhecer a teoria aplicada de forma prática (Q4.9). 

Teste de Mann-

Whitney 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

0,687 0,357 0,283 0,781 0,023 0,188 

= = = = ≠ = 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 1,15 3,64 3,52 3,02 4,32 4,05 

Grupo 2 1,09 3,98 3,69 3,09 4,62 4,52 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Estimulado pela obtenção de metas e por benefícios advindos das atividades 

realizadas, a diferença presente no fator 5, revela que os alunos pertencentes a este grupo, 

sentem-se motivados com essa estratégia, pois a mesma possibilita maior conhecimento das 

práticas contábeis utilizadas no dia-a-dia empresarial, podendo facilitar a obtenção de um 

emprego ou maior remuneração. Essas visitas de campo são mais comuns em áreas da saúde, e 

sabe-se que em cursos de Ciências Contábeis não são realizadas frequentemente, devido ao 

perfil e tipo de dados com que se trabalha no curso. Entretanto, aulas de laboratório podem ser 

mais exploradas para trazer mais a rotina do contador para dentro da universidade. 

Ainda tratando de estratégias de ensino a Q4.10 “Demonstrar variadas formas de se 

desenvolver uma atividade, visto que, a forma como o aluno aprendem não é a mesma para 

todos, possibilitando a participação de todos”, buscou verificar se os alunos consideravam 

importante essa rotatividade de aprendizado, o que resultou em uma média de 8,58 pontos e 

que estatisticamente tem significância, Igualmente a questão anterior, houve a presença de 

apenas dois grupos, aplicando-se o teste de Mann Whitney, conforme apresentado na Tabela 

18: 

 

Tabela 18 - Demonstrar variadas formas de se desenvolver uma atividade, visto que, a forma como o 

aluno aprendem não é a mesma para todos, possibilitando a participação de todos (Q4.10). 

Teste Mann-

Whitney 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

0,385 0,918 0,214 0,837 0,043 0,101 

= = = = ≠ = 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 1,17 3,85 3,48 3,02 4,34 4,03 

Grupo 2 1,07 3,87 3,73 3,09 4,63 4,57 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Caracterizado por estímulos internos, os alunos desse grupo, reconhecem o valor que 

cada atividade possui e por isso espera concluí-la com êxito, mesmo ainda estando interessado 

em seus benefícios posteriores, seja uma nota maior ou reconhecimento. Apresentar diversas 

formas para desenvolver uma tarefa, possibilita que os alunos tenham uma participação maior, 

de modo que nem todos aprendem da mesma forma, Costa (2014) cita que utilizar-se de 

variadas formas possibilita a construção conjunta do conhecimento, oportunizando escolhas e 

exercendo a autonomia. Os resultados condizem com os encontrados por Mazzioni (2013) que 

identificou que a resolução de exercícios interfere na motivação e Costa et al. (2017), que 

afirmam que as estratégias de ensino influenciam na motivação. 

Dando sequência a análise buscou-se averiguar significâncias estatísticas quanto a 

idade dos participantes evidenciando diferenças nos fatores 5 e 6, conforme abaixo: 

 

Tabela 19 - Idade x Fatores motivacionais. 

Teste Kruskal-

Wallis 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

0,223 0,587 0,161 0,199 0,028 0,007 

= = = = ≠ ≠ 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 1,11 4,12 3,78 3,14 4,53 4,24 

Grupo 2 1,32 3,54 3,22 3,06 4,22 3,59 

Grupo 3 1,03 4,08 3,54 2,52 4,23 4,17 

Grupo 4 1,04 3,46 3,70 3,28 4,48 5,22 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Ao realizar o teste de Mann-Whitney, verificou-se que as diferenças estão entre os 

grupos 2 e 4, que compreendem os respondentes com idade entre 22 a 24 anos e acima de 51 

anos, respectivamente. Esses indivíduos realizam as atividades e estão motivados por vontade 

própria compreendendo alto nível de autodeterminação. Estes resultados se assemelham aos de 

Wronski et al. (2017), que apontam que indivíduos entre 18 a 25 anos tendem a apresentar 

maiores níveis de Moti. Ex. por Reg. Integrada (Fator 5) em que seus objetivos são altamente 

levados em consideração.  
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Quando se trata de diferenças entre as instituições de ensino não houveram diferenças 

estatísticas. Entretanto, quanto ao turno em que dos respondentes estudam, as diferenças 

estatísticas foram encontradas no Fator 5, evidenciando que os respondentes que tem perfil 

motivacional Integrado, são influenciados pelo turno em que estudam. Os achados de Wronski 

et al. (2017) apontaram que os alunos que estudam no turno noturno são intrinsicamente mais 

motivados, destacando que estes possuem maior facilidade de ingressar no mercado de trabalho 

durante o curso.  

Com relação a ocupação dos respondentes os testes indicaram diferenças no Fator 1, 

conforme Tabela 20: 

 

Tabela 20 - Ocupação x Fatores motivacionais. 

Teste Kruskal-

Wallis 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

0,004 0,132 0,565 0,116 0,563 0,454 

≠ = = = = = 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 1,17 3,87 3,53 2,85 4,46 4,08 

Grupo 2 0,83 3,49 3,65 3,17 4,58 4,57 

Grupo 3 1,47 4,62 3,90 3,32 4,48 4,58 

Grupo 4 1,95 5,32 3,98 3,69 4,52 4,86 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Os testes indicam que as diferenças ocorrem entre os respondentes que trabalham 

profissionalmente, fazem estágio e os que realizam outras atividades. Nota-se que os três casos 

têm a desmotivação como ponto em comum. O estudo de Souza e Miranda (2017), mostrou que 

os alunos que ainda não estavam inseridos no mercado de trabalho, tendem a estar mais 

desmotivados que os demais, o que corrobora com o presente estudo. 

Quanto ao Gênero, os testes não evidenciaram significância estatística, discordando 

dos achados de Souza e Miranda (2017) que mostraram o gênero feminino com maiores níveis 

de Motivação Introjetada, e o estudo de Wronski (2017) que apontou que os respondentes do 

sexo masculino possuem maiores níveis de Mot. Ex. por Reg. Externa. 

 Ao ser confrontado com o Rendimento Acadêmico dos alunos, não foram encontradas 

diferenças significativas, conforme Tabela 21: 
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Tabela 21 - Coeficiente x Fatores Motivacionais. 

Teste Kruskal-

Wallis 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

0,823 0,557 0,226 0,122 0,884 0,300 

= = = = = = 

Médias dos fatores por Grupo 

Grupo 1 1,07 4,26 3,67 2,84 4,40 4,31 

Grupo 2 1,00 3,75 3,85 3,01 4,57 4,81 

Grupo 3 1,24 3,51 3,29 2,91 4,49 3,95 

Grupo 4 1,14 3,92 3,71 3,49 4,58 4,34 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Os dados discordam dos resultados de Wronski et al. (2017) que identificou que a 

Motivação Extrínseca por Regulação Introjetada afeta negativamente o desempenho dos alunos, 

e que a Motivação Extrínseca por Regulação Integrada interfere positivamente no desempenho 

acadêmico e de Borges et. al (2017), que apontou alunos com maiores níveis de Motivação 

Intrínseca ou Extrínseca por Regulação Identificada possuem maiores desempenhos. Embora 

os dados não tenham apresentado significância estatística, pode-se destacar que quando o aluno 

não está motivado pode fazer escolhas que afetem o seu desempenho mesmo não sendo 

estatisticamente comprovado, por exemplo, se o aluno está desmotivado e faltar muito às aulas, 

perderá explicações que podem ser necessárias para determinado conteúdo, o que irá prejudicar 

seu desempenho no momento da avaliação, Portanto, inúmeros fatores ligados ao nível de 

motivação podem afetar indiretamente o rendimento acadêmico dos alunos. Arquiero et. al 

(2009), citam que maiores níveis de confiança elevam o rendimento acadêmico, e para tanto, 

deve-se estimular a autorregulação e autoconfiança. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A motivação discente, é considerada como uma energia dinamizadora do processo de 

ensino-aprendizagem que atinge todos os níveis de ensino, seja em relação a quantidade de 

tempo gasto estudando, ou no desempenho escolar e nas realizações acadêmicas, causando 

satisfação imediata em suas vidas (LENS et al., 2008). A partir disso, Guimarães e Bzuneck 

(2008), destacam que cada ser é motivado de diferentes formas que variam dependendo das 

necessidades psicológicas individuais, o que torna aprendizagem um fato complexo e apenas a 

observação do comportamento pode identificar suas características. 

Para isso a construção do referencial teórico abarcou estudos que apresentassem 

variáveis que pudessem ter correlação com a motivação acadêmica, estratégias de ensino e 

rendimento acadêmico dos discentes. Para o levantamento dos dados foi necessária a aplicação 

de um questionário, aos alunos de Ciências Contábeis, sendo que 10% do total da amostra foi 

invalidada.  

A amostra foi submetida a Análise Fatorial Confirmatória, a qual resultou em 6 fatores 

que posteriormente foram confrontados com outras assertivas do instrumento de coleta de 

dados, a fim de detectar possíveis diferenças de médias, por meio do teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis, e ao teste de hipóteses de Mann-Whitney com correção de Bonferroni. Ao final 

da análise verificou-se que a amostra analisada possui um perfil motivacional autodeterminado, 

apresentando componentes de autodeterminação, que são lócus interno, liberdade psicológica, 

e possibilidade de escolha, corroborando com os estudos de Buneck e Guimarães (2008) e Leal 

et al. (2013).  

Com relação ao conteúdo ministrado em sala de aula, as dificuldades dos alunos em 

aprender o conteúdo do curso, falta de aplicabilidade do conteúdo estudado, tarefas maçantes e 

repetitivas e pouco estimulantes ou desafiadoras apresentaram diferenças significativas e 

corroboraram com Machado e Alves (2013), ao ressaltarem que a motivação é sobretudo 

dependente do pensamento do alunos, o que leva a pensar que se o que está sendo apresentado 

em sala de aula não for interessante na percepção do aluno, então o mesmo tende a diminuir 

seus índices de motivação. 



58 

 

 

 

Para manter os níveis de motivação do aluno, este estudo comprovou estatisticamente 

que abordar estratégias de ensino diversificadas, que fortaleçam a relação entre professor e 

aluno e que abordem variadas formas de realizar uma atividade podem resultar em alunos com 

maior nível de motivação autodeterminada, visto que, o Fator 5, referente a Motivação 

Extrínseca por Regulação Integrada, apontou diferenças em todas as variáveis analisadas nas 

estratégias que apresentaram relação estatística. 

Ainda foi observado as diferenças quanto a ocupação e idade dos acadêmicos 

analisados, entretanto ao confrontar os fatores motivacionais com o rendimento acadêmico dos 

alunos, não foram encontradas diferenças estatísticas significativas, divergindo dos estudos de 

Wronski et al. (2017) e Borges et. al (2017). Todavia, escolhas tomadas estando desmotivado, 

pode levar a fatores de insucesso o que indiretamente afetaria o desempenho acadêmico.  

Todavia, os resultados devem ser analisados com cautela, tendo em vista as limitações 

do estudo em que a amostra analisada foi baixa e a pesquisa foi realizada em universidades 

públicas. Outra limitação do estudo foi o fato de ter-se considerado o coeficiente de rendimento 

acumulado dos estudantes, desconsiderando possíveis evoluções de rendimento ou quaisquer 

alterações de motivação anteriores ao período analisado.  

Para futuras pesquisas, sugere-se a utilização de outras variáveis comportamentais e 

motivacionais, envolver maior número de alunos na análise, e a reaplicação do instrumento 

utilizado nesta pesquisa para detectar se as estratégias de ensino abordadas foram incorporadas 

aos ensino e se estas afetaram o desempenho dos alunos. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

A acadêmica DAIANA RAFAELA PEDERSINI, regularmente matriculadas no Curso 

de Especialização em Gestão Contábil e Financeira, da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná - UTFPR Câmpus Pato Branco, está em fase de elaboração de sua monografia, sob 

orientação do Prof. Dr. Ricardo A. Antonelli, intitulado “TEORIA DA 

AUTODETERMINAÇÃO E RENDIMENTO ACADÊMICO: RELAÇÕES E 

MOTIVAÇÕES”, e para isso, está realizando a coleta de dados de sua pesquisa por meio de 

questionário. 

Sua colaboração será de suma importância para o desenvolvimento do estudo. Por isso, 

solicitamos a sua autorização e participação na pesquisa. Suas informações serão utilizadas 

apenas para o desenvolvimento da Monografia, sendo tratadas de forma consolidada e anônima, 

não sendo objeto de avaliação pessoal no sentido de verificar acerto ou erro. 

A participação não envolve risco físico, tampouco constrangimento de qualquer 

natureza. A identidade dos envolvidos será preservada e os mesmos terão pleno direito de 

censura sobre os conteúdos que fornecerem individualmente.  

Sua participação é voluntária e você poderá recusar ou interromper sua participação a 

qualquer momento sem penalidades ou qualquer impacto em sua situação no curso ou notas. 

Seu anonimato está garantido, de forma que não há riscos de que dados individuais sejam 

identificados como seus.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu, _______________________________________________________, na condição 

de acadêmico, declaro que fui devidamente esclarecido(a) sobre a atividade de pesquisa e 

concordo em participar da mesma autorizando e fornecendo informações através de 

questionários. 

 

Local______________________________, _____/_____/_______. 

 

 

 

Assinatura  
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

TEMA DA PESQUISA: TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO E RENDIMENTO 

ACADÊMICO: RELAÇÕES E MOTIVAÇÕES 

A presente pesquisa tem como objetivo avaliar as possíveis relações entre Motivação (Teoria 

da Autodeterminação) e Desempenho Acadêmico dos alunos de Ciências Contábeis. Para 

melhor entendimento das proposições a serem respondidas, define-se: 

Motivação discente: Motivação dos discentes é considerada como uma energia dinamizadora 

do processo ensino-aprendizagem que atinge todos os níveis de ensino, tanto em relação à 

quantidade de tempo que eles gastam estudando, como no desempenho escolar e nas realizações 

acadêmicas, causando satisfação imediata em suas vidas. (Lens, Matos, & Vansteenkiste, 

2008). 
 

BLOCO I – MOTIVAÇÃO 
 

De acordo com a escala a seguir, assinale para cada questão, seu grau de 

concordância/discordância:  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo 

Totalmente 

Quanto mais próximo de 0 (ZERO) menos concordo 

 
Concordo 

Totalmente Quanto mais próximo de 10 (DEZ) mais concordo 

Assinale na coluna ao lado, seu grau de concordância/discordância 

para cada afirmação a seguir: 

Grau de 

Concordância 

(0...10) 

Q1.1 Sinceramente, eu não sei por que venho à universidade.   

Q1.2 
Venho à universidade porque acho que a frequência deve ser 

obrigatória.   

Q1.3 Venho à universidade para não receber faltas.   

Q1.4 
Venho à universidade pelo prazer que tenho quando me envolvo em 

debates com professores interessantes.   

Q1.5 
Venho à universidade para provar a mim mesmo que sou capaz de 

completar meu curso.   

Q1.6 Venho à universidade para não ficar em casa.   

Q1.7 Eu realmente sinto que estou perdendo meu tempo na universidade.   

Q1.8 Venho porque é isso que esperam de mim.   

Q1.9 
Eu já tive boas razões para vir à universidade, mas agora tenho dúvidas 

sobre continuar.   

Q1.10 Venho para mostrar a mim mesmo que sou uma pessoa inteligente.   

Q1.11 Venho à universidade porque a presença é obrigatória.   

Q1.12 Venho à universidade porque a educação é um privilégio.   

Q1.13 Eu não vejo por que devo vir à universidade.   

Q1.14 Venho à universidade para conseguir o diploma.   

Q1.15 
Venho à universidade porque, quando eu sou bem sucedido, me sinto 

importante.   
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Q1.16 Eu não sei, eu não entendo o que estou fazendo na universidade.   

Q1.17 Venho porque, para mim, a universidade é um prazer.   

Q1.18 Porque o acesso ao conhecimento se dá na universidade.  

Q1.19 Eu não vejo que diferença faz vir à universidade.  

Q1.20 
Porque quero mostrar a mim mesmo que posso ser bem-sucedido nos 

meus estudos.  

Q1.21 Porque gosto muito de vir à universidade.  

Q1.22 
Porque acho que a cobrança de presença é necessária para que os 

alunos levem o curso a sério.  

Q1.23 Quero evitar que as pessoas me vejam como um aluno relapso.  

Q1.24 
Venho à universidade porque a frequência nas aulas é necessária para 

a aprendizagem.  

Q1.25 
Caso a frequência não fosse obrigatória, poucos alunos assistiriam às 

aulas.  

Q1.26 Porque estudar amplia os horizontes.  

Q1.27 Venho à universidade porque é isso que escolhi para mim.  

Q1.28 
Venho à universidade porque, enquanto estiver estudando, não preciso 

trabalhar.  

Q1.29 Ver meus amigos é principal motivo pelo qual venho à universidade.  

Q1.30 Venho à universidade porque meus pais me obrigam.  

Referentes ao conteúdo ministrado em sala de aula, assinale seu grau de concordância da 

seguinte forma:  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo 

Totalmente 

Quanto mais próximo de 0 (ZERO) menos concordo 

 
Concordo 

Totalmente 

 
Quanto mais próximo de 10 (DEZ) mais concordo 

 

Assinale na coluna ao lado, seu grau de concordância/discordância para 

cada afirmação a seguir: 

Grau de 

importância/ 

tempo (0...10) 

Q2.1 Sinto dificuldade em aprender o conteúdo do curso.    

Q2.2 Não vejo aplicabilidade do conteúdo estudado.   

Q2.3 Penso que as tarefas são maçantes e repetitivas.   

Q2.4 Penso que as tarefas são pouco estimulantes/desafiadoras.    

 

Q.3 Indique em uma escala de [0] até [10], qual seria a sua motivação para cursar 

a graduação, sendo [0] para totalmente desmotivado e [10] para totalmente 

motivado: ____________________ 
 

BLOCO II – ESTRATÉGIAS PARA PROMOVER A EDUCAÇÃO 

 

De acordo com a escala abaixo, em sua opinião, indique a importância de cada uma das 
estratégias que devem serem utilizadas pelos professores para melhorar o processo de educação: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Pouquíssima 

Importância 

 

Quanto mais próximo de 0 (ZERO) menos 

importância 

 
Muitíssima 

Importância 

 Quanto mais próximo de 10 (DEZ) mais 

importância 
 

 

Q4.1 Construir relações seguras e de suporte na sala de aula.   

Q4.2 Fornecer feedback claro e detalhado ao aluno, nas dimensões em 

que ele deve corrigir-se. 

 

Q4.3 Proporcionar tarefas que permitam ao aluno ser bem sucedido.   

Q4.4 Proporcionar oportunidade de autorregulação da aprendizagem.   

Q4.5 Reconhecer as emoções negativas do aluno vivenciadas em 

contexto escolar, incentivando-o a tentar novamente ajustando as 

estratégias de ensino utilizadas.  

 

Q4.6 Valorizar mais o esforço do aluno do que o resultado obtido por 

ele.  

 

Q4.7 Evitar comparar os alunos com dificuldades em aprender com 

outros alunos.  

 

Q4.8 Inserir o uso de tecnologias em sala de aula como meio de 

aprendizagem.  

 

Q4.9 Visitas de campo, para conhecer a teoria aplicada de forma 

prática.  

 

Q4.1

0 

Demonstrar variadas formas de se desenvolver uma atividade, 

visto que, a forma como o aluno aprendem não é a mesma para 

todos, possibilitando a participação de todos. 

 

Q4.1

1 

Caso queira sugerir uma outra estratégia, descreve-a e indique 

sua importância: 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

BLOCO III –CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 

 

Q5.1. Com qual gênero você mais se 

identifica: 
 Masculino  

 Feminino 

 Não-binário 

 Prefiro não responder 

Q5.2. Qual sua idade: 

 
_____________anos completos. 

Q5.3. Qual o período/ano 

predominante que você está cursando 

de sua graduação? 

_______________________________ 

Q5.4. Indique o turno do seu curso: 

Integral    Noturno   Matutino    

Vespertino 

Q5.5. Além da graduação, marque as 

opções do que você faz? 

Q5.6. Matrícula Acadêmica (RA): 
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 Trabalho profissionalmente. 

 Faço estágio. 

 Outros, especifique:  

 Prefiro não responder. 

 

__________________________. 
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APÊNDICE C - CARTA DE CONFIENCIALIDADE E SIGILO 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

(Informações do sistema acadêmico fornecidas para embasar Monografia) 

 

Eu Daiana Rafaela Pedersini, RA 1491857, aluna do curso de Especialização em Gestão Contábil e 

Financeira da UTFPR – Câmpus Pato Branco, inscrita no CPF nº 091.419.209-45, abaixo firmado, 

assumo o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras 

relacionadas ao projeto de pesquisa intitulado “ TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO E 

RENDIMENTO ACADÊMICO: RELAÇÕES E MOTIVAÇÕES”, sob orientação do Prof. Dr. Ricardo 

Adriano Antonelli, a que eu tiver acesso do Sistema Acadêmico, fornecidas pela Coordenação do Curso 

de Ciências  

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me: 

1. A não utilizar informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio 

exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para uso de terceiros; 

2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso para 

usos estranhos ao projeto de pesquisa (Monografia); 

3. A não apropriar-me de material confidencial e/ou sigiloso que venha a ser disponível;  

4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-me por todas 

as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por meu intermédio, e obrigando-me, assim, a 

ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das 

informações fornecidas. 

 

Neste termo, as seguintes expressões serão assim definidas:  

 

Informação confidencial significará toda informação fornecida pela coordenação do curso supracitado, 

sob a forma escrita, digital ou quaisquer outros meios a respeito dos alunos matriculados no curso 

oriundas do sistema acadêmico. 

 

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo assinado ciente 

de todas as sanções judiciais que poderão advir. 

 

Pato Branco, 11 de setembro de 2018. 

________________________________ 

Daiana Rafaela Pedersini 


