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RESUMO 

 

HIROTA, L. C. B. O perfil motivacional de alunos de graduação em física. 2018. 
115p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 
 

A motivação está fortemente ligada à qualidade do envolvimento do aluno com os 

estudos. Por esse motivo, ela vem sendo estudada nos vários níveis educacionais, 

desde o ensino infantil até o ensino superior. Uma das teorias que fundamenta os 

estudos em motivação é a Teoria da Autodeterminação, que define que o indivíduo 

pode transitar pela chamada linha do continuum, que é dividida em motivação 

intrínseca, motivação extrínseca e desmotivação. O presente trabalho buscou 

retratar o perfil motivacional de alunos dos cursos de graduação de Física e realizar 

uma análise segmentada por curso, ano de ingresso e sexo, assim como investigar 

a existência de alguma relação destes perfis com as variáveis desempenho 

acadêmico e perfil socioeconômico. A pesquisa foi realizada com 373 alunos 

regularmente matriculados nos cursos do Instituto de Física de São Carlos da 

Universidade de São Paulo. Os dados foram obtidos utilizando a Escala de 

Motivação Acadêmica (EMA). Além disso, os participantes também responderam a 

um questionário socioeconômico, e o desempenho acadêmico foi determinado pela 

média ponderada dos participantes no semestre de participação no estudo. A 

análise dos dados incluiu uma avaliação das propriedades psicométricas da EMA, a 

determinação dos perfis motivacionais e socioeconômico dos participantes e 

análises de correlação entre as variáveis de interesse. O perfil motivacional dos 

alunos avaliados se revelou predominantemente autônomo, sendo baixo o nível de 

desmotivação. Ao segmentarmos a análise, o perfil dos diferentes cursos similar, 

com predominância da motivação intrínseca por conhecimento, com pequena 

ressalva para o curso de Licenciatura em Ciências Exatas, que apresentou um perfil 

menos autônomo, com predominância da motivação extrínseca por identificação. 

Além disso, o sexo masculino apresentou um perfil ligeiramente mais autônomo 

quando comparado ao sexo feminino, similar ao apresentado pelos alunos 

ingressantes, quando comparados aos veteranos. Não foi encontrada correlação 

significativa entre o perfil motivacional e as variáveis de desempenho acadêmico e 



 

perfil socioeconômico. Em ambos os casos, nossa amostra apresenta nuances que 

demandam uma interpretação cuidadosa com relação a esses resultados. Dessa 

maneira, nossos dados contribuem não apenas para uma melhor caracterização do 

perfil motivacional no ensino superior em geral, mas particularmente na área de 

exatas, onde os dados ainda são escassos e onde se enfrenta uma série de 

problemas que podem estar associados à motivação dos alunos, como a alta 

evasão, por exemplo. 

 

Palavras-chave: Motivação. Teoria da autodeterminação. Física. 



 

 

ABSTRACT 

 

HIROTA, L. C. B. Motivational profile of undergraduate physics students. 2018. 
115p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 
 

Motivation is strongly linked to the quality of the student's involvement with the 

studies. For this reason, it has been studied at various levels of education, from 

kindergarten to higher education. One of the theories underlying motivational studies 

is the Self-Determination Theory, which defines that the individual can transit through 

the continuum line, which is divided into intrinsic motivation, extrinsic motivation, and 

amotivation. The present work aimed to determine the motivational profile of 

undergraduate physics students and to perform a segmented analysis by course, 

year of admission and sex, as well as to investigate the existence of correlation 

between these profiles and academic performance or socioeconomic profile. The 

research was carried out with 373 students regularly enrolled in the courses offered 

by São Carlos Institute of Physics of the University of São Paulo. Data were obtained 

using the Academic Motivation Scale (EMA). In addition, participants also responded 

to a socioeconomic questionnaire, and academic performance was determined by 

the weighted average of the participants in the semester participating in the study. 

Data analysis included an evaluation of the psychometric properties of the EMA, the 

determination of the participants' motivational and socioeconomic profiles, and 

correlation analyzes between the variables of interest. The motivational profile of the 

students was predominantly autonomous, and the level of motivation was low. When 

segmenting the analysis, the profile of the different courses was similar, with 

predominance of the intrinsic motivation for knowledge, except for the course of 

Licenciatura in Ciências Exatas, that presented a less autonomous profile, with 

predominance of the extrinsic motivation by identification. In addition, males 

presented a slightly more autonomous profile when compared to females, like that 

presented by university juniors when compared to seniors. There was no significant 

correlation between the motivational profile academic performance or socioeconomic 

profile. In both cases, our sample presents nuances that demand a careful 

interpretation of these results. Thus, our data contribute not only to a better 



 

characterization of the motivational profile in higher education in general, but 

particularly in science courses, where data is still scarce and a series of problems 

that may be associated to students’ motivation, such as high evasion, for instance, is 

present. 

 

Keywords: Motivation. Self-determination theory. Physics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, nota-se um crescente interesse dos jovens que 

terminam o ensino médio para o ingresso em universidades. Estes alunos ingressam 

nas universidades dispostos a alcançar seus objetivos em relação à carreira 

escolhida e a opção por um ou outro curso superior é feita com base em razões 

distintas. Tais motivos podem ser inerentes a ele próprio, como, por exemplo, 

identificação com as disciplinas contidas no curso e gosto pela área de atuação, ou 

estão associadas a algum fator externo, tais como, recompensa salarial que o curso 

pode oferecer em um futuro emprego, cursar a faculdade em uma cidade onde se 

deseja morar, facilidade no ingresso do curso, entre outros. 

Ao conquistarem uma vaga na universidade, os alunos criam uma série de 

expectativas quanto ao curso que realizarão que podem dizer respeito às disciplinas 

deste curso, aos professores, à estrutura das salas de aula, aos laboratórios entre 

outros. Durante sua trajetória no ensino superior, o estudante terá diferentes 

respostas às suas expectativas, o que pode fazer com seu nível de motivação varie. 

Além disso, os fatores externos e internos que o motivam nesta trajetória podem ser 

alterados por razões inerentes ao indivíduo ou por fatores externos. 

Atualmente, nota-se, entretanto, uma grande evasão nos cursos superiores, e 

isso é particularmente crítico nos cursos de ciências exatas, como física e 

matemática, por exemplo. A principal razão para que essa decisão seja tomada 

ainda não é completamente conhecida uma vez que se acredita que esteja 

relacionada com diferentes fatores. Dentre os candidatos, podemos mencionar a 

estrutura curricular árdua normalmente presente nesse tipo de curso, a relação 

professor-aluno, dificuldades de adaptação do aluno ao novo sistema de ensino, 

dificuldades econômicas, entre outros. 

Apesar da evasão dos alunos não ser totalmente conhecida e sua origem ser 

complexa, esse processo apresenta uma semelhança em sala de aula na visão dos 

professores: a falta de motivação dos alunos. Nestes casos, o aluno deixa de se 

mover para alcançar seus objetivos traçados anteriormente, muitas vezes devido a 

frustração de observar que suas ações não estão sendo eficientes para alcançar 

seus objetivos. Este fato merece uma atenção no campo de pesquisa em educação, 

pois é preocupante para nosso sistema de ensino que alunos percam ou diminuam 
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sua motivação ao longo de sua trajetória escolar. Portanto compreender as 

motivações dos alunos ao longo da vida escolar é de suma importância para que 

profissionais da área de educação possam ter acesso a estes estudos e sejam 

capazes cada vez mais de auxiliar o processo de ensino aprendizagem dos alunos, 

fomentando este da melhor maneira possível. 

Trabalhos realizados na área de motivação mostram a existência de uma 

relação entre a motivação e aprendizagem. Estes já detectaram que dependendo de 

como essa relação é estabelecida ao longo do curso de graduação, existe uma 

alteração significativa no perfil motivacional dos alunos. (1-6) 

Dessa forma, o estudo da motivação passa a ser de suma importância, pois 

está diretamente relacionado à aprendizagem do aluno durante toda sua trajetória 

escolar, desde os anos iniciais até sua formação para carreira profissional. No Brasil, 

entretanto, ainda existem poucos trabalhos que analisam a motivação dos alunos, 

particularmente em cursos superiores (1,3,7-12), tornando extremamente importante 

que pesquisadores da área de ensino iniciem estudos acerca deste assunto, para 

que possamos conhecer e compreender melhor de que maneira a motivação 

influência na aprendizagem dos alunos no ensino superior e quais mudanças 

ocorrem no perfil motivacional dos alunos ao longo dos anos do curso. 

Diferentes variáveis associadas ao processo de ensino podem estar 

relacionadas a motivação dos alunos. Uma delas é o desempenho acadêmico. 

Recentes trabalhos mostraram a existência de relação entre essas variáveis. (10, 

13,14) Estes estudos revelam que o desempenho acadêmico não está apenas 

relacionado à motivação do aluno, mas exerce um papel importante, já que pode ser 

um reforço positivo e assim manter o aluno motivado ou ser um reforço negativo e 

desmotivar o aluno. Logo, este fator é de total importância em um estudo sobre 

motivação durante o processo de aprendizagem. Outro fator que pode influenciar na 

motivação dos alunos está relacionado com a questão econômica dos alunos. 

Alguns trabalhos mostram que essa relação pode estar presente, apesar de não ser 

um consenso entre os achados. Portanto, ainda é necessário que mais estudos 

sejam realizados buscando compreender se existe ou não relação entre motivação e 

o perfil socioeconômico dos alunos. 

Assim, pensando na importância da motivação durante o processo de ensino 

aprendizagem, este trabalho foi realizado com o intuito de retratar o perfil 

motivacional de alunos dos cursos de graduação de Física do Instituto de Física de 
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São Carlos e realizar uma análise segmentada por ano de ingresso, cursos e gênero 

destes perfis. Além disso, investigamos a existência de alguma relação entre o perfil 

motivacional dos alunos e as variáveis de desempenho acadêmico e perfil 

socioeconômico. 
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2 MOTIVAÇÃO ACADÊMICA 

 

O estudo da motivação do comportamento do indivíduo é um assunto muito 

amplo e extenso. Podemos observar a motivação humana a partir do nascimento: 

bebês choram ao sentir fome, depois iniciam sua busca pelo sentar, engatinhar, 

andar, etc. Todos esses avanços ocorrem a partir do que chamamos de motivação. 

Segundo Bzuneck (13), definir motivação é algo complexo e já foi estudado a 

partir de diferentes teorias e perspectivas. Uma das definições que este autor propõe 

para motivação é “a motivação ou motivo é aquilo que move uma pessoa ou que a 

põe em ação ou a faz mudar de curso”. Seguindo neste mesmo caminho, Reeve 

(15) afirma que “motivação refere-se aos processos que dão ao comportamento sua 

energia e direção”. 

Notamos então que desde o nascimento até o fim da vida de um indivíduo, 

este pode apresentar diferentes níveis motivacionais, dependendo da meta que quer 

alcançar e levando em consideração as influências que sofrerá na busca deste 

objetivo. Ao longo da trajetória da vida, o ser humano pode estar motivado de 

diferentes maneiras, seja relativo a conquista de um emprego, a busca acadêmica, 

às relações familiares, objetivos individuais, entre outros. Observamos, então, que 

falar sobre motivação é algo vasto, já que se trata de algo associado a modulação 

do comportamento em vários momentos da vida e para diferentes objetivos 

traçados. Portanto a motivação trata-se de um processo mediado por variáveis 

cognitivas responsável pelo início, ou seja, ela direciona e coloca o indivíduo em 

ação para uma meta estabelecida. 

Para conhecer melhor sobre o comportamento do ser humano, algumas áreas 

exploram o estudo da motivação. As principais são educação, psicologia, saúde, 

administração, contabilidade, entre outras. No presente trabalho apresentaremos 

apenas uma das áreas estudadas, que está mais voltada para a área de ensino: 

trata-se da motivação acadêmica. Segundo Vallerand (16), motivação acadêmica é 

um dos conceitos mais importantes para a educação, visto que a motivação está 

relacionada com o aprendizado, curiosidade, desempenho acadêmico entre outros 

fatores que interferem na vida escolar dos alunos. 

De modo geral, podemos dizer que a motivação é vista como um dos 

principais determinantes do modo como uma pessoa se comporta perante a um 

objetivo traçado. Trazendo motivação na visão acadêmica podemos exemplificar que 
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se um estudante tem como principal objetivo dos seus estudos ingressar em uma 

universidade, ele tem uma meta estabelecida. Logo, ele coloca-se em ação para 

realizar seu objetivo e dizemos que este estudante se encontra motivado. 

A motivação tem sido motivo de estudo a décadas, mas somente a partir dos 

anos 70, deu-se início ao período contemporâneo de estudos da motivação, 

atribuindo às cognições humanas uma relevância ainda maior. (17) As teorias 

cognitivas e sócio-cognitivas da motivação promoveram, recentemente, o ser 

humano a um papel ativo e propuseram uma reflexão acerca do papel das variáveis 

psicológicas no processo de aprender. Temas como ansiedade, percepção de 

controle, atribuições de causalidade, sucesso e fracasso, esforço, desempenho, 

autoestima, influência do ambiente, entre outros aspectos, passaram a ter grande 

relevância para as pesquisas motivacionais, sobretudo em contextos escolares. (18-

19) 

Essa perspectiva reconhece que a motivação e o desempenho do aluno se 

baseiam nos processos de mediação cognitiva caracterizados, sobretudo, por 

crenças pessoais, tais como: auto-eficácia, autoconceito, atribuições de causalidade, 

expectativas de sucessos e fracassos futuros, emoções, percepção de competência, 

crenças sobre inteligência, autoestima, metas, entre outros. Para se mudar a 

motivação de um aluno, é necessário alterar suas crenças pessoais e 

autopercepções. Ao se adotar esta abordagem, modificações em sala de aula são 

possíveis, pois crenças pessoais são passíveis de mudanças. (20, 21) 

A motivação passa, portanto, a ser vista como um processo mediado por 

variáveis cognitivas, responsável pelo início, pela direção e integração ou conclusão 

de um comportamento endereçado a uma meta estabelecida, sendo um dos 

principais determinantes do modo como uma pessoa se comporta. Desta forma, a 

definição de uma meta, por si só, não garante que o comportamento iniciado será 

mantido pelo sujeito. (18, 19) É preciso compreender quais variáveis cognitivo-

afetivas estão mediando todo o processo motivacional e compreender quais são os 

fatores que levam o indivíduo a permanecer motivado ao longo do tempo ou diminuir 

sua motivação. 

Na área acadêmica, é evidente que a motivação apresenta uma relação tênue 

com a aprendizagem, já que o processo para que ocorra a aprendizagem efetiva de 

um conceito é complexa e o indivíduo necessita de uma mínima motivação para que 

permaneça atuante no processo de aprendizagem ao logo de todo período escolar. 
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Para que possamos compreender melhor a relação entre motivação e aprendizagem 

abordaremos o tema com maior profundidade a seguir. 

 

2.1 MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM 

 

Um dos desafios atuais nas áreas de ensino e psicologia educacional é 

compreender quais são os fatores motivacionais e de que maneira estes influenciam 

na motivação do aluno durante o processo de ensino-aprendizagem. Pesquisas já 

apontaram que existem diferenças qualitativas e quantitativas na motivação, o que 

significa dizer que existem padrões motivacionais mais ou menos funcionais para a 

aprendizagem. (18, 19) No que se refere às variáveis associadas à qualidade da 

motivação, destacam-se: as metas estabelecidas pelo aluno, as razões que movem 

o indivíduo em direção a um dado objetivo, a percepção de competência, a 

compreensão sobre as causas responsáveis por sucessos e fracassos, o ambiente 

de sala de aula, as ações do professor, o uso das estratégias de aprendizagem 

entre outros. Já do ponto de vista quantitativo, a motivação pode ser mais ou menos 

intensa. De modo geral, no contexto escolar, a motivação ideal é a moderada, isto é, 

nem muito baixa, mas também não tão intensa assim. (18, 22-24) 

Sobral (25) relata que a motivação acadêmica está associada a vários 

constructos em relação ao aprendizado e ao desenvolvimento escolar. Logo, são 

muitas as variáveis que podem interferir na motivação do estudante, o que a torna 

um processo como já foi citado bastante complexo. Uma das variáveis que 

interferem na motivação do estudante durante este processo é a relação professor, 

aluno e ambiente. No âmbito escolar, o papel principal é do aluno que deve a todo o 

momento ser ativo neste processo, mas o professor também exerce o importante 

papel de mediar o processo de ensino-aprendizagem e, na maioria das vezes, é ele 

que deve ser capaz de tornar as atividades interessantes e dinâmicas para que o 

aluno permaneça direcionado ao processo de ensino-aprendizagem. Mas além do 

aluno e professor, ainda existe o ambiente escolar que se trata dos seguintes 

fatores, infraestrutura da escola, amigos de sala de aula, estrutura curricular, entre 

outros fatores que também podem modular a motivação dos alunos. 

Com isso podemos notar que dependendo de como se dá a relação entre 

aluno, professor e ambiente, satisfazendo ou frustrando as expectativas tanto dos 
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alunos como dos professores e ambiente, as modulações de motivação são 

alteradas, o que pode refletir diretamente na aprendizagem do aluno. Portanto, é 

inquestionável que estudar a motivação do aluno durante o processo de ensino-

aprendizagem é algo muito complicado, pois não é apenas a motivação do aluno 

que pode influenciar neste processo, mas outros fatores também podem mediar e 

influenciar o envolvimento do aluno nesse processo. (26) Neste estudo, os autores 

relatam que a motivação engloba elementos internos e circunstanciais, o que a 

caracteriza como uma variável interveniente, portanto permite o entendimento do 

envolvimento individual. 

É inegável, também, que os problemas motivacionais podem interferir no 

processo de aprendizagem dos alunos e, consequentemente, no seu desempenho 

acadêmico. (19, 27, 28) Segundo Boruchovich e Bzuneck (29) “a motivação tornou-

se um problema de ponta de educação, pela simples constatação de que, em 

paridade de outras condições, sua ausência representa queda de investimento 

pessoal de qualidade nas tarefas de aprendizagem”. Notamos, então, que é de 

extrema importância que o processo de ensino-aprendizagem tenha como foco a 

manutenção do envolvimento do aluno em uma atividade, para que assim não 

ocorra perda no aprendizado. 

Neste caminho, é descrito que alunos motivados apresentam alto 

envolvimento no processo de ensino aprendizagem, enquanto que alunos 

desmotivados não investem mais na atividade, o que afeta diretamente no processo 

de ensino aprendizagem. (23) Logo, a identificação de quais variáveis incidem sobre 

esse fenômeno se torna questão central dos estudos sobre aprendizagem e 

desempenho acadêmico. 

Como já foi possível notar, a motivação tem grande relevância no processo 

de aprendizagem no aluno ao longo de todo contexto escolar que vai desde o ensino 

infantil até o ensino superior. No presente estudo buscamos avaliar a motivação dos 

alunos no ensino superior. Por essa razão, a seção a seguir tratará especificamente 

desse tema. 
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2.2 MOTIVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 

 

Conforme dito acima, a motivação está presente em toda a trajetória escolar 

do indivíduo, mas as causas que motivam os indivíduos na área acadêmica são 

constantemente alteradas ao longo dos anos escolares. 

Nos anos iniciais escolar, normalmente a criança tem uma automotivação, 

pela própria necessidade de se desenvolver. Elas necessitam aprender a falar, 

escrever, ler pelo simples fato de que essas ações lhe auxiliarão no decorrer de seu 

crescimento. Além disso, no ensino infantil as atividades são majoritariamente 

lúdicas e as crianças tendem a se engajar nas atividades. 

Com o passar dos anos os fatores externos começam a ser mais intensos. No 

ensino fundamental, iniciam-se as provas, cobrança de desempenho acadêmico, 

relações em sala de aula, relação professor aluno, entre outros, que perpetuam até 

o ensino médio. Todos esses fatores externos complementadores pelos fatores 

internos, influenciam diretamente a motivação do estudante para o aprender. E 

como já dissemos é nesta fase escolar que o professor toma para si o papel de 

motivador do aluno, para que este não deixe de ser ativo em atividades e assim 

ocorra com sucesso o ensino aprendizagem. 

Porém quando esses alunos chegam em uma das últimas etapas na trajetória 

escolar, a universidade, estão “treinados” a serem motivados pelos professores, 

portanto, chegam às universidades com pouca autonomia escolar. Essa falta de 

autonomia se torna um problema, visto que professores universitários esperam que 

seus alunos sejam autônomos, capazes de estudar por si só, independentes da 

figura professor. Além disso, nas universidades os professores esperam que a 

motivação não tenha que ser estimulada por eles e sim que o próprio aluno tenha 

motivos suficientes para que estar motivado. 

Refletindo sobre a trajetória escolar do aluno, o ensino superior apresenta-se 

de uma forma muito distinta das demais etapas acadêmicas. Até então o aluno não 

apresentava autonomia para sua motivação e no ensino superior essa é uma 

característica cobrada, o que gera um grande conflito. Professores culpam os alunos 

pela falta de motivação e muitas vezes os alunos culpam professores pela falta de 

motivação. Portanto, notamos que esses conflitos são gerados devido às 

expectativas criadas pelos alunos e pelos professores. De um lado professores 

esperam alunos autônomos, interessados, criativos, entre outras características, do 
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outro lado encontram-se alunos que esperam professores capacitados, atividades 

envolventes, estrutura curricular voltada desde os anos inicias para a carreira 

escolhida, entre outras características. Quando essas expectativas não são 

atendidas, a motivação do aluno e do professor do ensino superior ficam sujeitas a 

alteração e no meio de tudo isso ainda existe o ambiente do ensino superior que 

também pode influenciar a motivação do aluno. Nesse quesito, o aluno do ensino 

superior fica sujeito a um ambiente completamente novo, com novas relações sendo 

estabelecidas, disciplinas novas, forma de apresentação curricular diferente do que 

até então estava habituado. Todo esse ambiente escolar pode modular a motivação 

do estudante. 

A literatura mostra que quanto mais avançadas são as etapas acadêmicas, a 

motivação para o aprendizado tende a diminuir, pois mais complexo e profundos são 

os problemas enfrentados pelos alunos. (30) Alguns trabalhos na literatura retratam 

que existem alunos que já ingressam nas universidades desmotivados. Outros, 

chegam com certo nível de motivação que tendem a diminuir com o passar dos 

anos. Tal comportamento merece atenção e é necessário que as pesquisas 

aumentem a fim de melhorar a compreensão acerca dessa realidade. 

No Brasil ainda existem poucas pesquisas sobre motivação no ensino 

superior e, apesar de estarem crescendo, ainda não são suficientes. (31) Neste 

caminho, Jacobs e Newstead (32), analisaram o comportamento dos alunos em 

cursos universitários e relataram que a motivação dos estudantes apresenta uma 

variação de acordo com a disciplina e da própria concepção da importância do 

conhecimento, habilidades ou das experiências. 

Bzuneck (28) apresentou uma investigação acerca da motivação dos 

estudantes de ensino superior, onde observou que as pesquisas relacionam o 

constructo motivacional com as estratégias de ensino aprendizagem, através de 

novas abordagens vindas do exterior. Para o autor, é de extrema necessidade a 

continuação e amplificação de pesquisas sobre motivação no ensino superior, para 

que possamos nos aprofundar mais no assunto. 

Na busca de compreender melhor as motivações dos alunos, avanços 

significativos advêm, principalmente, do conhecimento obtido pelos estudos 

baseados na Teoria da Autodeterminação (SDT, do inglês Self-Determination 

Theory). Essa teoria, de modo geral, determina a existência de diferentes 

orientações motivacionais e busca compreender como as mesmas se relacionam 
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com o desempenho acadêmico dos alunos e com as demais variáveis cognitivas, 

afetivas e sociais em contexto educacional. (15, 33-35) A Teoria da 

Autodeterminação será apresentada a seguir, juntamente com as miniteorias que 

integram essa teoria. 

2.3 TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO 

 

A Teoria da Autodeterminação foi elaborada por Edward L. Deci e Richard M. 

Ryan e enfatiza as relações entre motivação, emoções e o desenvolvimento 

humano. (15, 33, 36) Devido à sua ampla abordagem para o estudo da motivação, 

caracteriza-se como uma macroteoria, que apresenta uma abordagem de 

compreensão e maximização da motivação e da tendência do desenvolvimento 

saudável do indivíduo. 

Esta teoria propõe que os indivíduos em geral apresentam uma orientação 

para o crescimento dependendo de como suas necessidades psicológicas são 

atendidas ou não. Logo, esta teoria é do tipo organísmica, pois tanto o indivíduo 

pode interferir no ambiente como o ambiente pode agir sobre o indivíduo. O que 

determina o crescimento da motivação, ou sua continuidade, depende da maneira 

com que as capacidades do indivíduo poderão ser desenvolvidas. Segundo essa 

teoria, o desenvolvimento do indivíduo depende de condições favoráveis que 

atendam a três necessidades básicas que são: autonomia, competência e 

pertencimento. 

Para maior compreensão da SDT, é necessário compreender que se trata de 

uma macroteoria, composta de seis mini teorias complementares e inter-

relacionadas (37): a Teoria das Necessidades Básicas, a Teoria da Avaliação 

Cognitiva, a Teoria da Integração Organísmica, a Teoria do Conteúdo dos Objetivos, 

a Teoria das Orientações Causais e a Teoria da Motivação para os 

Relacionamentos. 

Abaixo estão reportadas as principais características de cada uma das 

miniteorias que compõem a SDT. 
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2.3.1 TEORIA DAS NECESSIDADES BÁSICAS 

 

A Teoria das Necessidades Básicas retrata que o ser humano precisa ser 

atendido quanto a três necessidades psicológicas universais e básicas de 

autonomia, competência e pertencimento. Essas necessidades influenciam 

diretamente no crescimento, integração e bem-estar pessoal. 

Ryan e Deci (35) definem autonomia como sendo a vontade ou auto-iniciativa 

do indivíduo. Logo, podemos dizer que a necessidade de autonomia está 

relacionada à auto-iniciativa e autorregulação de suas ações. (38) 

Enquanto isso, competência é compreendida como a necessidade que o 

indivíduo tem em se sentir responsável pela atuação competente, ou seja, é 

necessário que perceba a autorregulação de suas ações. (38) Essa é a necessidade 

que segundo Ryan e Deci (39) impulsiona o indivíduo a estabelecer metas e se 

sentir capaz de executar tarefas. 

Por último, em relação ao pertencimento, trata-se da necessidade de 

estabelecer vínculo com outros indivíduos, estabelecendo assim uma ligação 

emocional e interpessoal nos relacionamentos (38), o que favorece a autoconfiança 

do indivíduo já que ele se sente parte do meio. Segundo Guimarães e Boruchovitch 

(23), todas as pessoas necessitam de um mínimo de relações interpessoais que 

sejam positivas e duradouras. Caso isso não ocorra, seu equilíbrio emocional e bem-

estar geral são afetados. 

Alguns trabalhos já evidenciaram que o ambiente pode atender ou não às três 

necessidades básicas, apoiando, frustrando ou mesmo as ignorando. (33-35, 38) 

Dependendo de como ocorre à relação entre o ambiente e o indivíduo, os níveis de 

motivação podem aumentar, diminuir ou se manter, o que também interferirá 

diretamente no tipo de motivação. 

Analisando a sala de aula podemos avaliar que o que leva o aluno a obter 

formas mais autorreguladas de motivação é o processo de interiorização, que só é 

possível se este aluno estiver satisfazendo as três necessidades básicas. 
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2.3.2 TEORIA DA AVALIAÇÃO COGNITIVA 

 

A Teoria da Avaliação Cognitiva estuda o impacto que os eventos externos 

exercem sobre a motivação intrínseca, podendo apoiá-la ou atrapalhá-la. Assim, 

todo evento que facilitar a percepção do lócus interno de causalidade provocará um 

aumento na motivação intrínseca, enquanto que eventos externos que facilitem o 

lócus externo de causalidade provocará a diminuição da motivação intrínseca. 

Segundo Deci e Ryan (36), a percepção de autonomia e competência do indivíduo é 

afetada quando o indivíduo é afetado por eventos externos. 

 

2.3.3 TEORIA DA INTEGRAÇÃO ORGANÍSMICA 

 

A Teoria da Integração Organísmica se concentra no estudo da motivação 

extrínseca e no grau de sua internalização. Nessa teoria é proposta a existência de 

uma dialética entre o meio ambiente e o indivíduo, onde um atua no outro. Para 

compreender e analisar as influências das motivações extrínsecas e quais seus 

reguladores, a teoria propõe a existência da chamada linha do continuum, na qual o 

indivíduo pode transitar desde de desmotivação, passando por quatro motivações 

extrínsecas e chegando até a motivação intrínseca, nível de motivação com maior 

autonomia. (36) 

A Tabela 1 mostra uma representação esquemática do continuum da 

motivação proposto por Deci e Ryan. (40) 
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Tabela 1 - Continuum da autodeterminação motivacional. 

Comportamento 
Ausência de 

autodeterminação 
Determinado 

por algo 
Determinado 

pelo meio  

Determinado 
por causas 

internas  
Determinado 

Motivação 
Ausência de 
Motivação 

Motivação Extrínseca 
Motivação 
Intrínseca 

Estilos 
reguladores 

Ausência de 
motivação 

Regulação 
externa 

Regulação 
introjetada 

Regulação 
identificada 

Regulação 
intrínseca 

Lócus de 
casualidade 
percebido 

Impessoal Externo Algo externo Algo interno Interno 

Processos 
reguladores 

Ausência de 
intenção, 

desvalorização, 
falta de controle 

Submissão, 
recompensas 

externas e 
punições 

Autocontrole, 
ego, 

envolvimento, 
recompensas 

internas e 
punições 

Importância 
pessoal, 

valorização 
consciente 

Interesse, 
prazer e 

satisfação 
inerente 

Fonte: Adaptada de DECI ; RYAN. (40) 

 

Na teoria da autodeterminação, os autores enfatizam a ideia de que o 

indivíduo é sujeito ao desenvolvimento natural, mas sua transição dentro da linha do 

continuum da autodeterminação motivacional depende de como ocorre a 

internalização da regulação externa para seu comportamento. Na sequência estão 

descritos os tipos de motivações e suas principais características. 

Entende-se por desmotivação a ausência de ação, ou seja, quando o 

indivíduo não se direciona. Estudantes que se encontram nesta modulação de 

comportamento merecem uma atenção maior, pois esse estágio é preocupante 

devido ao indivíduo não se movimentar mais em direção a um objetivo. É importante 

que se conheça e compreenda quais foram as razões que levaram o ser até esse 

nível motivacional. 

Já o primeiro nível de motivação ocorre por regulação externa. A motivação 

destas pessoas está ligada a recompensas ou punições. Indivíduos que apresentam 

essa modulação de motivação são extremamente controlados, ou seja, caso a 

recompensa ou punição seja desvinculada da tarefa, provavelmente a pessoa não a 

executará, uma vez que seu controle externo foi retirado. Skinner defendia 

justamente a ideia do “reforço positivo”, que nada mais é do que um motivador 

externo para que o ser continue a executar a tarefa. 

O segundo nível de motivação extrínseca é feito por regulação introjetada, 

onde existe um maior grau de internalização já que o ser se motiva por pressão dele 
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próprio, realizando as tarefas para que não tenha sentimentos como ansiedade e 

culpa. Na literatura encontramos alguns exemplos de frases que representam 

indivíduos modulados por regulação introjetada: “venho a escola porque isso é o que 

esperam de mim”, “frequento a escola para mostrar a mim mesmo que sou uma 

pessoa inteligente”. (1) Nessas frases fica explicito que a vontade de realizar a tarefa 

é do próprio ser, mas existe uma modulação externa que na maioria dos casos tem 

relação com sentir orgulho de si próprio ou evitar situações embaraçosas. 

O último nível de motivação extrínseca é regulado por identificação, sendo 

esta uma das formas mais autônomas de motivação extrínseca, já que o indivíduo 

entende que a realização da tarefa é importante para uma meta pré-estabelecida e 

então age para conquistá-la. Nesse caso, ele identificou uma razão externa para sua 

motivação, mas conseguiu internalizá-la identificando a importância da atividade 

para si e com isso consegue maior autonomia em suas ações. 

Porém, a forma mais autônoma de motivação que existe ao longo da linha do 

continuum é a motivação intrínseca. A regulação deste tipo de motivação é inerente 

ao próprio indivíduo, pois ele realiza a tarefa pelo interesse nela própria, o que traz 

para si sentimentos de alegria e prazer. Alunos que têm esse tipo de motivação 

apresentam melhores níveis de aprendizado e desempenho. De acordo com Deci e 

Ryan (40), a motivação intrínseca é uma tendência natural do ser em buscar 

desafios, praticar habilidades e desenvolver o potencial. 

Vale ressaltar que embora a motivação intrínseca seja apenas regulada por 

motivos internos, esta forma foi subdivida em três tipos: motivação intrínseca para o 

saber, motivação intrínseca para a realização e motivação intrínseca para vivenciar 

estímulos. (16) 

A motivação intrínseca para o saber é quando o indivíduo se motiva pelo 

prazer que sente em aprender coisas novas. Já a motivação intrínseca para a 

realização trata do indivíduo que se engaja para realizar ou criar coisas e sente 

prazer e satisfação durante o processo de criação. Quanto à motivação intrínseca 

para vivenciar estímulos, o indivíduo se compromete com a atividade pelo prazer de 

vivenciar experiências estimulantes. 
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2.3.4 TEORIA DAS ORIENTAÇÕES DE CAUSALIDADE 

 

A Teoria das Orientações de Causalidade explica como o indivíduo 

estabelece o controle ou a autonomia para determinada ação. Com isso, acrescenta 

a dimensão de personalidade à macroteoria, mostrando a influência das orientações 

de personalidade em relação a qualidade motivacional. 

 

2.3.5 TEORIA DO CONTEÚDO DOS OBJETIVOS 

 

No que diz respeito à Teoria do Conteúdo dos Objetivos, esta busca distinguir 

os objetivos intrínsecos, tais como crescimento pessoal e busca de qualidade de 

vida, dos objetivos extrínsecos que podem ser busca pelo sucesso financeiro ou 

reconhecimento externo, por exemplo. Essa teoria busca, através da distinção dos 

objetivos extrínsecos e intrínsecos que o indivíduo apresenta, analisar qual é o 

impacto em relação à motivação e ao bem-estar. 

 

2.3.6 TEORIA DA MOTIVAÇÃO PARA OS RELACIONAMENTOS 

 

Por fim, a Teoria da Motivação para os Relacionamentos analisa como ocorre 

o desenvolvimento e a continuidade de relações interpessoais com namorados, 

maridos, amigos e grupos socias. 

 

Depois de compreender melhor as seis microteorias, podemos entender que 

a SDT propõe que todos os indivíduos possuem capacidades que podem ser 

desenvolvidas à medida que estes encontram ambientes favoráveis e que atendam 

a três necessidades básicas: autonomia, pertencimento e competência. 

Além disso, essa macroteoria estabelece que existe uma relação mútua entre 

o indivíduo e o ambiente e, dependendo da forma como essa relação vai sendo 

estabelecida ao longo do tempo, o indivíduo transita pela chamada linha do 

continuum da motivação entre a desmotivação e as motivações intrínsecas e 

extrínsecas, que se diferenciam pelo direcionamento das motivações pelo self. 
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Do ponto de vista do nosso estudo e tomando como base a SDT, podemos 

imaginar que nossos estudantes podem oscilar dentro da linha do continuum, uma 

vez que durante a graduação passam por diferentes experiências dentro do 

ambiente universitário. Dependendo de como este ambiente atua sobre os 

estudantes ou de como os estudantes interagem com esse ambiente, ou seja, se o 

ambiente está ou não atendendo às necessidades básicas, por exemplo, os 

estudantes podem aumentar ou diminuir seu nível motivacional ou até mesmo se 

desmotivar. Dependendo do nível motivacional que o aluno se encontra, a atividade 

em si terá maior ou menor relevância, o que interferirá diretamente em sua 

aprendizagem, o que revela a importância de compreendermos o perfil motivacional 

dos nossos estudantes. 

 

2.4 INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA MOTIVAÇÃO 

 

Notando a importância de analisar a motivação de uma maneira 

multidimensional, pesquisadores buscaram criar instrumentos de medidas e validar 

tais instrumentos para que estudos sobre motivação avançassem mais ao longo dos 

anos e para que fosse possível compreender melhor as relações entre motivação e 

outros fatores que a influenciam na vida acadêmica. 

Na literatura, podemos observar que algumas escalas foram propostas para 

estudar a motivação acadêmica. Esses estudos foram mais sistematizados a partir 

da década de 70, quando, como já dissemos, o indivíduo começou a ter um papel 

mais ativo no campo na motivação. 

Podemos citar alguns trabalhos que contribuíram com o desenvolvimento de 

escalas de motivação, como é o caso de Banerjee (41) que produziu um 

questionário com 80 itens e verificou a diferença entre alunos com baixo e alto nível 

motivacional. Ory e Poggio desenvolveram uma escala através dos resultados 

empíricos de uma revisão sobre motivação para o desempenho. (42) O instrumento 

continha 153 itens pontuados objetivamente e, através da aplicação do questionário, 

concluíram que o desempenho não se trata de um constructo unidimensional, pois 

depende de outros fatores. Lorr e Stefic criaram um instrumento, chamado "An 

Orientation and Motivation Inventory", que continha 10 dimensões divididas em 

quatro subescalas, que diziam respeito a orientação geral, preferência e motivação 
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por atividades, pessoas e tarefas. (43) Os autores aplicaram o teste com estudantes 

do ensino médio, confirmando 9 níveis, e para estudantes do ensino superior, 

confirmando apenas 6. 

Já na década de 80, os estudos continuaram e Yamauchi (44) criou uma 

escala com 64 itens de respostas dicotômicas, na qual os estudantes respondiam 

sobre os motivos para evitar falhas e o motivo para o sucesso. Harter desenvolveu 

uma escala chamada de orientação motivacional intrínseca versus extrínseca em 

que cinco motivações foram distribuídas ao longo de um continuum que varia de 

motivação intrínseca à extrínseca. (45) Palenzuela tentou desenvolver um 

questionário para avaliar a relação entre a motivação intrínseca a autodeterminação. 

(46) Shah (1988), por sua vez, desenvolveu uma escala de motivação para o 

desempenho baseada em 4 fatores de necessidade para a motivação para o 

desempenho: necessidade para o sucesso acadêmico, necessidade para o 

desempenho vocacional, necessidade para o desempenho social e desempenho de 

habilidades. (47) No final da década, foi proposta a Echelle de Motivation en 

Educacion (EME), baseada na Teoria da Audeterminação com 7 subescalas: três 

para medida das motivações intrínsecas, três para as extrínsecas e uma para 

desmotivação. (48) 

Trabalhos mais recentes, iniciando na década de 90, continuam na tentativa 

de compreender melhor a motivação e os fatores que a influenciam, propondo 

diferentes instrumentos com diferentes características. (49-54) 

Notamos, então, que a motivação pode ser amplamente estudada, e os 

trabalhos normalmente apresentam um foco em uma ou outra orientação 

motivacional e nos diferentes níveis educacionais. No presente trabalho, nossa 

ênfase está na análise da motivação de alunos do ensino superior, tendo como 

referencial teórico a Teoria da Autodeterminação. Por esse motivo, a escala que 

escolhemos utilizar foi a versão em português da EMA, que trataremos com maior 

especificidade na seção a seguir. 

 

2.4.1 ESCALA DE MOTIVAÇÃO ACADÊMICA 

 

A Echelle de Motivation en Educacion (EME) foi criada em 1989 em língua 

francesa. (48) Refere-se a um instrumento de medida sobre motivação, baseado na 
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Teoria da Autodeterminação, constituída de 28 itens que respondem as razões dos 

estudantes frequentarem a universidade, os quais são divididos em três dimensões: 

motivação intrínseca, motivação extrínseca e desmotivação. 

Conforme já mencionado anteriormente, a motivação intrínseca se refere à 

realização da tarefa pela própria satisfação ou prazer que o indivíduo sente ao 

realizá-la. Nesta visão, os autores da escala retratam a existência de três níveis de 

motivação intrínseca (48), diferentes do que outros autores propõem, que seria uma 

visão mais global deste tipo de motivação. Os três níveis de motivação propostos 

pelos autores são identificados como: motivação intrínseca para o saber, motivação 

intrínseca para realização e motivação intrínseca para vivenciar estímulos. 

 Motivação intrínseca para o saber: realizar uma tarefa apenas pelo 

sentimento de prazer e satisfação que decorre de explorar e aprender 

coisas novas. Um exemplo dessa motivação são os estudantes que se 

inscrevem, por exemplo, em oficinas apenas pelo prazer de estar 

aprendendo algo novo. 

 Motivação intrínseca para realização: realizar uma atividade pelo 

prazer e satisfação em uma experiência, na busca de realizar ou criar 

algo. Por exemplo, estudantes que ampliam seus trabalhos além do 

requisitado pelo professor para experimentar sentimentos de prazer e 

satisfação devido a superação. 

 Motivação intrínseca para vivenciar estímulos: realizar uma atividade a 

fim de vivenciar uma experiência de sensações estimulantes, que 

podem ser de natureza estética ou sensorial. Por exemplo, estudantes 

que gostam de participar de debates em sala de aula para que possam 

sentir satisfação na realização da atividade ou estudantes que gostam 

de participar de aulas de laboratório pelas sensações que tal atividade 

lhe proporcionam. 

No caminho oposto à motivação intrínseca está a motivação extrínseca, na 

qual o indivíduo realiza a atividade impulsionado por um fator externo à tarefa em si. 

Segundo Sobral (25), a motivação extrínseca se trata de realizar algo apenas pela 

consequência ou desfecho da ação. 

De acordo com a SDT, as motivações extrínsecas também apresentam uma 

divisão de acordo com a regulação externa e podem ser classificadas de acordo 

com a autonomia do indivíduo da seguinte maneira: motivação extrínseca por 
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regulação externa, motivação extrínseca por introjeção e motivação extrínseca por 

identificação. 

 Motivação extrínseca por identificação: realizar uma tarefa por julgar 

importante para si mesmo. Nesse caso, o ser já internalizou os motivos 

externos e compreendeu a importância da atividade. Por exemplo, um 

estudante que retrata que para ele é importante estudar para uma 

prova. 

 Motivação extrínseca por introjeção: realizar uma tarefa devido à 

própria pressão para realizá-la. É algo internalizado, mas necessita de 

cobrança para ser realizado. Por exemplo, um estudante estuda para 

uma prova pois acredita que bons estudantes fazem isso. 

 Motivação extrínseca por regulação externa: realizar a tarefa devido a 

fatores externos como recompensas ou punições. Por exemplo, um 

estudante que estuda para uma prova para que não sofra nenhuma 

punição dos pais. 

Por fim, existe um último constructo motivacional, denominado desmotivação. 

Essa é importante para que possamos conhecer melhor o comportamento humano. 

Indivíduos se tornam desmotivados quando não percebem ligações entre os 

resultados obtidos e suas ações. Com isso, experimentam sentimentos de 

incapacidade e frustração. Um dos prováveis comportamentos de indivíduos 

desmotivados é o encerramento de sua participação nas atividades. (16, 35) 

Em 1989 a escala original foi testada com quase três mil estudantes e 

apresentou níveis satisfatórios de confiabilidade e validade. Neste estudo, a escala 

apresentou divisão nos sete constructos propostos originalmente pelos autores. 

Tratando-se a escala de um instrumento de medida para diferentes constructos, é 

necessário que a mesma seja aplicada em diferentes populações e em diferentes 

momentos, a fim de que apresente a maior confiabilidade possível de que a mesma 

esteja de acordo com o referencial teórico adotado. (55) 

Em 1992, a referida escala foi traduzida para a língua inglesa e chamada de 

Academic Motivation Scale (AME) e suas propriedades psicométricas foram 

avaliadas em um estudo com 745 estudantes canadenses, apresentando resultados 

semelhantes ao da escala original. (16) Em 2003 a escala foi traduzida para a língua 

portuguesa por Sobral (25), o qual realizou uma tradução transcultural e a nomeou 

Escala de Motivação Acadêmica (EMA). Seu estudo contou com uma amostra de 



45 

 

269 estudantes do curso de medicina e os resultados foram semelhantes ao obtido 

com a da escala original. 

A EMA é composta por uma questão e 28 itens que devem ser respondidos 

pelo participante sobre as razões que o fazem ir à universidade. Esses 28 itens 

foram propostos para avaliar os sete fatores de motivação previstos pela teoria: três 

correspondendo a tipos de motivação intrínseca (motivação intrínseca para 

conhecimento; motivação intrínseca para realização e motivação intrínseca para 

estimulação); outros três incorporando tipos de motivação extrínseca (motivação 

extrínseca por regulação identificada, motivação extrínseca por regulação introjetada 

e motivação extrínseca por regulação externa) e a última representando 

desmotivação ou ausência de motivação. Dessa maneira, o instrumento apresenta 4 

itens para avaliar cada um dos tipos de motivação. 

O instrumento foi construído utilizando escala Likert de 7 pontos (1 a 7), onde 

1 representa Nenhuma Correspondência e 7 representa Total Correspondência 

entre a afirmativa analisada e às razões atuais pela qual o aluno vai à universidade. 

Na Tabela 2 listamos os itens propostos para avaliar cada um dos níveis de 

motivação. 
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Tabela 2 - Locação dos itens para cada fator avaliado pela escala. 

Nível 
motivacional 

Itens 

Motivação 
intrínseca para 
conhecimento 

2. Porque sinto satisfação e prazer enquanto aprendo coisas novas. 

9. Pelo prazer que sinto quando descubro coisas novas que nunca tinha visto ou 
conhecido antes. 

16. Pelo prazer que tenho em ampliar meu conhecimento sobre assuntos que me 
atraem. 

23. Porque meus estudos permitem que continue a aprender sobre muitas coisas 
que me interessam. 

  

Motivação 
intrínseca para 
realização 

6. Pelo prazer que sinto quando supero a mim mesmo nos estudos. 

13. Pelo prazer que sinto quando supero a mim mesmo em alguma de minhas 
realizações pessoais. 

20. Pela satisfação que sinto quando estou no processo de realização de 
atividades acadêmicas difíceis. 

27. Porque a universidade me permite sentir uma satisfação pessoal na minha 
busca por excelência na formação. 

  

Motivação 
intrínseca para 
estimulação 

4. Porque gosto muito de vir à universidade. 

11. Porque, para mim, a universidade é um prazer. 

18. Pelo prazer que tenho quando me envolvo em debates com professores 
interessantes. 

25. Pela euforia que sinto quando leio sobre vários assuntos interessantes. 
  

Motivação 
extrínseca por 
identificação 

3. Porque acho que a formação universitária ajuda a me preparar melhor para a 
carreira que escolhi. 

10. Porque o curso me capacitará, no final, a entrar no mercado de trabalho de 
uma área que eu gosto. 

17. Porque isso me ajudará a escolher melhor minha orientação profissional. 

24. Porque eu creio que a formação universitária aumentará minha competência 
como profissional. 

  

Motivação 
extrínseca por 
introjeção 

7. Para provar a mim mesmo que sou capaz de completar o curso. 

14. Venho à universidade para conseguir o diploma universidade. 

21. Para mostrar a mim mesmo que sou uma pessoa inteligente. 

28. Porque quero mostrar a mim mesmo que posso ter sucesso nos meus 
estudos. 

  

Motivação 
extrínseca por 
regulação 
externa 

1. Porque preciso do diploma, ao menos, a fim de conseguir uma ocupação bem 
remunerada, no futuro. 

8. A fim de obter um emprego de prestígio, no futuro. 

15. Por causa do fato que me sinto importante quando sou bem sucedido na 
universidade. 

22.  A fim de ter uma boa remuneração no futuro. 
  

Desmotivação 

5. Honestamente, não sei; acho que estou perdendo meu tempo na universidade. 

12. Já tive boas razões para isso; agora, entretanto, eu me pergunto se devo 
continuar. 

19. Não atino (percebo) porque venho à universidade e, francamente, não me 
preocupo com isso. 

26. Não sei; não entendo o que estou fazendo na universidade. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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3 OBJETIVO 

 

Pensando na importância da motivação durante o processo de ensino 

aprendizagem, este trabalho busca retratar o perfil motivacional de alunos dos 

cursos de graduação de Física do Instituto de Física de São Carlos e realizar uma 

análise segmentada por ano de ingresso, cursos e gênero destes perfis. Além disso, 

pretende investigar se existe alguma relação entre o perfil motivacional dos alunos e 

as variáveis de desempenho acadêmico e perfil socioeconômico. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo prospectivo é do tipo quantitativo e busca levantar o perfil 

motivacional dos alunos de ensino superior matriculados em cursos de Física. Este 

trabalho foi realizado no Instituto de Física de São Carlos e foram avaliados alunos 

dos quatro cursos de graduação oferecidos: Licenciatura em Ciências Exatas (Lic), 

Bacharelado em Física (Física), Bacharelado em Física Computacional (FisComp) e 

Bacharelado em Ciências Físicas e Biomoleculares (CFBio). 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS PARA COLETA DE DADOS 

 

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo 

(CAAE 53962615.4.0000.5391). Além disso, o projeto foi avaliado e aprovado pela 

Comissão de Graduação do Instituto de Física de São Carlos, que autorizou a 

realização deste estudo nas dependências do instituto, permitindo a aplicação dos 

questionários aos alunos durante o período letivo. 

Todos os participantes leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Anexo A) após receberem os esclarecimentos de que a 

participação nesta pesquisa era voluntária, que os participantes seriam mantidos em 

sigilo e que os mesmos poderiam deixar de participar do estudo em qualquer 

momento, caso fosse de sua vontade. Os participantes receberam uma cópia do 

TCLE assinada pelo pesquisador responsável pelo estudo e as cópias assinadas 

pelos participantes se encontram arquivadas com o pesquisador. 

 

4.2 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Participaram da pesquisa 373 alunos regularmente matriculados no Instituto 

de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo. Do total de alunos 32,44% 

(N = 121) são do gênero feminino e 67,56% (N = 252) são do gênero masculino. 

Quanto à distribuição nos cursos avaliados, 35,66% (N = 133) dos alunos eram do 
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curso de Física, 26,81% (N = 100) do CFBio, 17,96% (N = 67) do FisComp, e 

19,57% (N = 73) da Lic. Além disso, 32,97% (N = 123) são ingressantes do ano de 

2017, 23,86% (N = 89) ingressaram em 2016, 20,91% (N = 78) em 2015, 9,38% (N = 

35) em 2014, 8,05% (N = 30) são ingressantes de 2013, 3,75% (N = 14) ingressaram 

em 2012, 0,81% (N = 3) em 2011 e 0,27% (N = 1) em 2010. 

 

4.3 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados desta pesquisa foram utilizados os seguintes 

instrumentos: Escala de Motivação Acadêmica (EMA) (Anexo B) e Critério de 

Classificação Econômica Brasil (CCEB) da Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa (Anexo C). 

O desempenho acadêmico dos alunos foi avaliado através das suas 

respectivas médias ponderadas, considerando as reprovações, ao final do semestre 

no qual eles participaram do estudo. Essa média foi fornecida pelos próprios alunos 

ao final do semestre letivo por e-mail. 

 

4.3.1 ESCALA DE MOTIVAÇÃO ACADÊMICA 

 

Como instrumento para avaliação do perfil motivacional, utilizamos a Escala 

de Motivação Acadêmica (16, 48) que possibilita avaliar o perfil motivacional dos 

alunos. Utilizamos a versão em português da escala, traduzida de maneira 

transcultural por Sobral. (25) 

Além da escala em si, o instrumento contém uma escala analógica visual 

indagando o grau de motivação do aluno para o prosseguimento dos estudos em 

física. O instrumento completo, como aplicado no presente estudo, pode ser visto no 

Anexo A. 
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4.3.2 CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL 

 

O perfil socioeconômico dos alunos foi avaliado através do Critério de 

Classificação Econômica Brasil (CCEB) da Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa. O CCEB utiliza a posse de bens, condições básicas de saneamento e 

mobilidade e grau de instrução do chefe de família, atrelando a cada item uma 

quantidade de pontos. (56) Este questionário se baseia na Pesquisa de Orçamentos 

Familiares, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O instrumento 

completo pode ser encontrado no Anexo C. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA 

 

A aplicação dos questionários foi feita em sala da aula, com autorização dos 

respectivos docentes, para que o maior número de alunos pudesse ser acessado. 

Os critérios para participar da pesquisa incluía o participante estar regularmente 

matriculado em qualquer um dos quatro cursos oferecidos pelo IFSC, além de 

concordar em participar do estudo. Todas as coletas foram realizadas no IFSC, em 

uma das disciplinas do semestre. 

Antes de responderem aos questionários, foi explicado aos alunos que a 

participação na pesquisa era voluntária, que todos os sujeitos respondentes seriam 

mantidos em sigilo e que a qualquer momento eles poderiam encerrar sua 

participação na pesquisa apenas enviando um e-mail solicitando a exclusão de seus 

dados. Ressaltou-se, ainda, que todos os direitos dos respondentes da pesquisa 

assim como os objetivos da pesquisa estavam descritos no TCLE, documento que 

eles deveriam assinar caso estivessem de acordo em participar do estudo. 

As coletas de dados ocorreram em dois momentos diferentes. A primeira foi 

realizada no primeiro semestre de 2016, na qual coletamos dados dos alunos 

ingressantes deste ano e dos veteranos, definidos como os alunos ingressantes 

entre 2010 e 2015. A segunda coleta foi realizada no primeiro semestre de 2017, na 

qual coletamos apenas os dados dos ingressantes deste ano. 

As coletas levaram cerca de 30 minutos em cada turma e todos os 

questionários respondidos foram posteriormente digitalizados para armazenamento 

e respectivas análises. 
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4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados de maneira descritiva e estatística. Para isso, 

utilizamos os softwares Microsoft Excel (Microsoft Corporation, Redmond, WA, EUA) 

e SPSS Statistics 17 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). 

Além das análises globais, foram feitas análises segmentadas por gênero, por 

curso e tempo de ingresso na universidade (ingressantes versus veteranos). 

 

4.5.1 ESCALA DE MOTIVAÇÃO ACADÊMICA 

 

Inicialmente, avaliamos a adequação dos dados de motivação para a 

utilização da análise fatorial exploratória (AFE). Para isso, utilizamos o critério de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e as amostras foram consideradas adequadas para 

valores superiores a 0,80. Os dados então foram submetidos à AFE com rotação 

ortogonal Quartimax, que nos permitiu analisar o caráter multifatorial da escala. 

Na busca de analisar a confiabilidade das nossas respostas, realizamos a 

análise de consistência interna utilizando o alfa de Cronbach (55), para que 

pudéssemos avaliar que no questionário existem itens que medem um mesmo 

constructo, estimando assim a confiabilidade dos dados analisados. 

Finalmente, utilizamos a correlação de Spearman para avaliar o grau de 

associação entre as diferentes variáveis presentes na EMA e analisar sua 

consistência com o proposto pelo referencial teórico adotado. 

Uma vez avaliadas as propriedades psicométricas da escala utilizada, 

passamos a estimativa dos perfis motivacionais de nossos respondentes. 

Inicialmente, realizamos a soma dos itens propostos para avaliar cada uma das 

motivações e obtivemos o valor obtido, para cada sujeito, para cada uma das 

motivações. Depois, passamos para a determinação do perfil motivacional 

propriamente dito. Na literatura da área, essa análise é comumente feita através do 

cálculo da média e do desvio padrão obtidos para cada nível motivacional (1, 3, 7, 

10-12) considerando as respostas de todos os sujeitos. Entretanto, essa é uma boa 
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representação considerando que os dados analisados seguem uma distribuição 

normal. Portanto, avaliamos a normalidade dos nossos dados utilizando o teste de 

Kolmogorov–Smirnov. 

Como nossos dados não apresentaram uma distribuição normal, o perfil 

motivacional dos alunos avaliados foi determinado de uma maneira alternativa. 

Inicialmente, somamos a pontuação que cada sujeito atribui a cada uma das 

motivações, considerando todas as questões da escala que representam aquela 

determinada motivação. Um exemplo está ilustrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Exemplo da pontuação atribuída por um determinado sujeito para cada uma das 
motivações. 

 MIC MIR MIE MEID MEINTRO MECE DESM 

Item 1 6 4 4 7 4 7 1 

Item 2 6 3 3 6 5 7 2 

Item 3 4 3 2 5 3 6 1 

Item 4 5 4 4 7 5 7 1 

Total 21 14 13 25 17 27 5 

DESM: desmotivação, MECE: Motivação Extrínseca por Controle Externo, MEINTRO: Motivação 
Extrínseca por Introjeção, MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MIE: Motivação Intrínseca 
por Experiência, MIR: Motivação Intrínseca por Realização, MIC: Motivação Intrínseca por 
Conhecimento. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Considerando as pontuações finais de um determinado sujeito, a motivação 

que recebeu o maior somatório de pontos passa a ser considerada como a 

motivação principal daquele sujeito e o mesmo passa a compor o conjunto de alunos 

majoritariamente motivado por aquela determinada motivação. No caso do exemplo 

mostrado na Tabela 3, esse sujeito seria considerado como sendo majoritariamente 

motivado extrinsecamente por controle externo, uma vez que foi o tipo de motivação 

que recebeu a maior pontuação. Feito isso para todos os respondentes, o perfil 

motivacional dos alunos avaliados é, então, determinado através do cálculo de 

incidência de alunos em um determinado tipo de motivação majoritária. Muito 

embora essa redução de dimensionalidade do problema descarte parte da 

informação, o perfil obtido representa efetivamente a distribuição motivacional 

dominante no conjunto de alunos participantes. 

 



54 

4.5.2 CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL 

 

A classe econômica dos respondentes foi analisada através do sistema de 

pontos estabelecidos pelo CCEB, conforme mostrado na Tabela 4, que leva em 

consideração as posses materiais, condições de mobilidade e saneamento dos 

respondentes, além do grau de instrução do responsável econômico pela família. No 

ano de 2016, o sistema de pontuação proposto seguia o mostrado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Sistema de pontuação estabelecida pelo CCEB em 2016. 

Itens de Conforto 0 1 2 3 4+ 

Automóvel 0 3 5 8 11 

Empregado doméstico 0 3 7 10 13 

Lavadora de roupa 0 2 4 6 6 

Banheiro 0 3 7 10 14 

DVD 0 1 3 4 6 

Geladeira 0 2 3 5 5 

Freezer 0 2 4 6 6 

Microcomputador 0 3 6 8 11 

Lavadora de louça 0 3 6 6 6 

Fornos de micro-ondas 0 2 4 4 4 

Motocicleta 0 1 3 3 3 

Secadoras de roupa  0 2 2 2 2 

Grau de instrução do chefe de família  

Analfabeto / Fundamental I incompleto 0 

Fundamental I completo / Fundamental II incompleto 1 

Fundamental II completo / Médio incompleto 2 

Médio completo / Superior incompleto 4 

Superior completo 7 

Serviços públicos Não Sim 

Água encanada 0 4 

Rua pavimentada 0 2 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Além disso, a classificação econômica dos respondentes era feita com base 

na pontuação total obtida, seguindo as definições ilustradas na Tabela 5. (56) 
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Tabela 5 - Critério de pontuação para determinação da classe econômica dos alunos. 

Classe social Pontuação 

A 45-100 

B1 38-44 

B2 29-37 

C1 23-28 

C2 17-22 

D-E 0-16 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.5.3 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO 

 

Análises de correlação foram realizadas utilizando correlação de Spearman 

para verificar a existência de alguma relação entre os níveis motivacionais dos 

avaliados e o perfil socioeconômico dos mesmos. De maneira análoga, avaliamos a 

existência de correlação entre o perfil motivacional e o desempenho acadêmico dos 

alunos. 

Todas as análises realizadas no presente estudo foram consideradas 

estatisticamente significativas para valores de p<0,05. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A seguir, serão apresentados os principais resultados obtidos no presente 

estudo e as respectivas interpretações oriundas das análises dos mesmos. 

 

5.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO 

 

Utilizando o CCEB, fizemos um levantamento do perfil socioeconômico dos 

alunos participantes do presente estudo, mostrado na Figura 1. Conforme pode-se 

notar, observamos uma predominância de alunos pertencentes à classe A (37%), 

seguidos por alunos das classes B1 e B2 (22% e 21%, respectivamente). Os 

demais, se distribuem entre as classes C1 (13%), C2 (6%) e, por fim, D-E, com 

apenas 1% dos respondentes. 

 

 

Figura 1 - Distribuição socioeconômica dos participantes do estudo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Considerando as classes A e B juntas, temos um total de 80% dos alunos 

enquadrados, com apenas 20% de nossa amostra ocupando as classes econômicas 

mais baixas. Embora nossa amostra possa ser considerada pequena (373 alunos), é 

notável que este grupo é representado, em sua maioria, por alunos oriundos de 
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famílias pertencentes a classes sociais altas. Algo interessante a se fazer é 

confrontar esses dados com os valores obtidos no Brasil. Segundo o descrito no 

próprio CCEB (56), em 2016, a distribuição da população em classes econômicas no 

Brasil apresentava o perfil mostrado na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Distribuição da população em classes socioeconômicas no Brasil e no Sudeste em 2016. 

Classe social Brasil (%) Sudeste (%) 

A 2,9 3,6 

B1 5,0 6,2 

B2 17,3 21,0 

C1 22,2 25,3 

C2 25,6 25,4 

D-E 27,0 18,5 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

De acordo com o levantamento, a maior parte da população brasileira ocupa 

as classes C, D e E, totalizando quase 75% de brasileiros. A maior incidência, 

inclusive, se encontra na classe E (27%). Assumindo que a maior parte dos alunos 

da USP ainda são provenientes da região sudeste, torna-se interessante analisar do 

ponto de vista mais regional. Os dados do CCEB mostram ligeira diferença do perfil 

encontrado na região sudeste, muito embora a dominância ainda se encontre nas 

classes mais baixas. Na classe A, por exemplo, encontram-se apenas 3,6% da 

população dessa região, enquanto nossa amostra mostra algo em torno de 10 vezes 

maior que isso. 

Tratando-se a USP de uma universidade pública, poderia se esperar 

encontrar uma distribuição econômica mais simétrica, pelo menos, já que a 

universidade deveria atender a todos os níveis econômicos. Porém, o ingresso à 

USP é realizado através do vestibular da FUVEST, conhecido pelo seu alto grau de 

dificuldade e, infelizmente, o ensino básico público não supre adequadamente à 

demanda, deixando a desejar no que se refere à preparação dos alunos para a 

prova de ingresso. Por esse motivo, é notório e sugerido por nossos dados, 

inclusive, que a maior parte dos estudantes da USP são oriundos de escolas 

privadas. 

Vale ressaltar que a USP vem se preocupando com esta discrepância e vem 

adotando medidas para sua melhoria. Em 2015 a USP aderiu ao Sistema de 
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Seleção Unificada (SISU), mas apenas 30% das vagas foram destinadas a esse 

mecanismo de ingresso. Além disso, os institutos poderiam ou não aderir ao sistema 

de ingresso, que é feito através do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O 

IFSC foi um dos institutos que aderiu, já para o ingresso em 2016, ao SISU. Ainda 

assim, notamos um claro viés na distribuição de classe econômica ao avaliar o perfil 

socioeconômico dos alunos ingressantes no ano de 2016 e 2017. 

Além disso, a USP oferece um bônus na nota para alunos que tenham 

realizado o ensino médio em instituições públicas, podendo chegar a 25% caso o 

aluno também tenha realizado o ensino fundamental em instituição pública. Esse 

bônus é válido para estudantes que ingressam na USP realizando a prova da 

FUVEST. Finalmente, em julho de 2017 o Conselho Universitário aprovou a reserva 

de vagas para alunos de escolas públicas e autodeclarados pretos, pardos e 

indígenas. Essa medida já está valendo desde o ingresso no corrente ano, com 37% 

de vagas em cada Unidade de Ensino e Pesquisa reservadas, número esse que 

será escalonado gradualmente até atingir o objetivo de 50% por curso e turno até o 

ano de 2021. 

 

5.2 DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

Ao realizarmos o levantamento das médias ponderadas, levando em 

consideração todas as disciplinas, inclusive aquelas em que o aluno não conseguiu 

aprovação, obtivemos valores entre 0,5 e 9,7. A distribuição completa das notas está 

mostrada na Figura 2. 

Analisando a distribuição de notas dos participantes, notamos uma 

distribuição aproximadamente normal com valor médio 6,4, superior à média 

estabelecida pela USP (5,0) para que o aluno seja aprovado em uma determinada 

disciplina. Considerando a amostra toda, aproximadamente 20% dos alunos estão 

com média ponderada abaixo de 5,0. Apesar disso, em termos de desempenho 

acadêmico, podemos dizer que, considerando a dificuldade associada aos cursos de 

exatas, nossa amostra apresenta, na média, um bom desempenho acadêmico. 

Como já dissemos, o ingresso à USP, particularmente no que se refere à 

nossa amostra, é realizado majoritariamente através do exame da FUVEST, prova 

esta que contém questões elaboradas e grau de dificuldade considerável. Segundo 
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Silva e Padoin (57), o vestibular, de certa maneira, separa os alunos bem 

preparados dos alunos mal preparados para o curso superior. Assim sendo, os 

alunos que ingressam nos cursos provavelmente já apresentam uma boa base de 

conhecimentos que favorece a manutenção de um desempenho acadêmico 

minimamente razoável. 

 

 

Figura 2 - Distribuição das médias ponderadas dos participantes do estudo. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Obviamente, não é a apenas o grau de conhecimento ou mesmo a rotina de 

estudo que influenciam no desempenho acadêmico dos estudantes. O desempenho 

acadêmico pode ser influenciado por diferentes por fatores sociais, econômicos e 

culturais. Nosso estudo não tem como objetivo definir as razões que levam nossa 

amostra a apresentar, na média, um bom desempenho acadêmico, mas é fato que o 

IFSC oferece, além de uma boa estrutura de ensino, que conta com ampla e 

moderna biblioteca, salas de estudos e sala de aulas bem estruturada. Além disso, o 

instituto também oferece monitorias para as disciplinas e alguns professores 

oferecem horários extras semanais para que os alunos possam sanar as dúvidas. 

Essas são algumas das razões que podem estar colaborando para o bom 

desempenho acadêmico dos alunos. 
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5.3 MOTIVAÇÃO 

 

Nessa parte, dividimos nossas análises em duas vertentes. Inicialmente, 

avaliamos as propriedades psicométricas do instrumento adotado e, na sequência, 

partimos para a determinação do perfil motivacional dos nossos investigados. 

 

5.3.1 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA 

 

A análise das propriedades psicométricas da EMA foi feita utilizando análise 

fatorial exploratória. Os principais achados serão apresentados nas seções a seguir. 

 

5.3.1.1 ADEQUAÇÃO 

 

Iniciamos a avaliação analisando a adequação dos dados para realização da 

análise fatorial através do teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Analisando as 

respostas obtidas para os 28 itens da EMA, obtivemos KMO de 0,90, o que se 

mostra maior que o limite estabelecido de 0,80 e sugere que nossos dados são 

fatoráveis. 

Além disso, todas as variáveis apresentaram valores na diagonal da matriz 

anti-imagem de correlações maiores que 0,82, valor superior ao limite estabelecido 

de 0,5. Isso é importante pois, caso uma variável apresentasse valor inferior a 0,5, 

deveríamos considerar a hipótese de retirá-la da análise uma vez que a mesma não 

apresentaria domínio aceitável para realização da análise fatorial. 

Outro teste realizado foi o de esferidade de Bartlett, que se mostrou altamente 

significativo (  (378) = 5486, p<0,001). 

Com base nesses resultados, chegamos à conclusão de que a realização da 

análise fatorial é apropriada para análise dos nossos dados. 
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5.3.1.2 CONSISTÊNCIA INTERNA 

 

Para medir a consistência interna de uma escala, Lee J. Cronbach propôs em 

1951 o coeficiente alfa. (58) Esta medida avalia a consistência interna de uma 

escala, notando se a extensão dos itens que formam a mesma medem o mesmo 

constructo, ou seja, se existe coerência entre as respostas para o mesmo 

constructo. Uma escala com boa consistência interna deve apresentar valor de alfa 

de Cronbach superior a 0,75. (58) 

Considerando todos os 28 itens da EMA, obtivemos um coeficiente alfa de 

Cronbach de 0,88, valor, segundo a literatura, considerado excelente de 

consistência interna dos dados. 

 

5.3.1.3 NÚMERO DE FATORES 

 

Conforme já mencionado, a EMA foi proposta para avaliar 7 dimensões 

dentro do continuum da motivação (motivação intrínseca por conhecimento, 

motivação intrínseca por realização, motivação intrínseca por experiência, motivação 

extrínseca por identificação, motivação extrínseca por introjeção, motivação 

extrínseca por controle externo, desmotivação). Para isso, foi proposto quatro itens 

para cada fator, ou seja, existem 4 questões que devem medir um único constructo 

da linha do continuum da motivação. 

Pensando nisso, realizarmos a análise inicial impondo sete fatores. Porém, ao 

dividir em sete fatores, três deles não apresentavam itens com carga fatorial 

considerável. Assim, optamos por analisar os dados de forma livre utilizando o 

método de análise de componentes principais. 

Utilizando o critério de Kaiser (59), foram encontrados cinco fatores com 

autovalor maior do que 1, que explicam 63,47% da variância dos dados. Analisando 

a distribuição dos itens nos fatores, verifica-se que, nesse caso, um fator não 

apresenta nenhum item com carga fatorial suficiente e, portanto, não atende aos 

critérios necessários (três itens por fator). Assim, este resultado nos sugere que 

nossos dados se dividiriam em apenas quatro fatores. 
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A fim de tomarmos a melhor decisão quanto ao número de fatores 

representativos para nossos dados, utilizamos o scree test. A Figura 3 mostra o 

gráfico de declividade (scree plot) dos dados. 

 

 

Figura 3 - Gráfico de declividade (scree plot). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Conforme podemos notar, o quinto ponto trata-se, justamente, do ponto de 

inflexão da curva. Normalmente, para uma análise criteriosa dos dados, o fator do 

ponto de inflexão deve ser desconsiderado e apenas os fatores à esquerda do ponto 

de inflexão devem ser selecionados. Assim como já havíamos previsto com base no 

resultado anterior, apenas quatro fatores devem ser preservados. Considerando 

essa situação, os quatro fatores explicam 59,67% da variância total dos dados 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Variância dos dados explicadas pelos fatores obtidos. 

Fatores Autovalor 
Variância explicada 

individual (%) 
Variância explicada 

acumulada (%) 

1 8,51 30,38 30,38 

2 3,90 13,91 44,30 

3 2,65 9,45 53,75 

4 1,66 5,91 59,67 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Estabelecemos, então, o limite de quatro fatores para realização da AFE. 

Com isso, e utilizando a rotação Quartimax, obtivemos os agrupamentos que estão 



64 

mostrados na Tabela 8. Nesse caso, estamos utilizando, como valor de corte, a 

carga fatorial de 0,32 que, segundo a literatura, é o valor mínimo aceitável para o 

número de respondentes avaliados neste estudo. (60) Esse valor representa 10% de 

variância comum. (61) 

 

Tabela 8 - Agrupamento fatorial das questões do EMA utilizando critério de significância para carga 
fatorial de 0,32. 

 1 2 3 4 

Q01  0,72   

Q02 0,78    

Q03 0,41 0,52   

Q04 0,60   -0,32 

Q05    0,74 

Q06 0,67  0,40  

Q07   0,72  

Q08  0,74   

Q09 0,82    

Q10  0,70   

Q11 0,61  0,33  

Q12 -0,31   0,73 

Q13 0,63  0,43  

Q14 0,33  0,66  

Q15  0,79   

Q16 0,85    

Q17 0,34 0,60   

Q18 0,58    

Q19    0,69 

Q20 0,69    

Q21   0,73  

Q22  0,82   

Q23 0,78    

Q24  0,66   

Q25 0,76    

Q26    0,80 

Q27 0,51 0,34 0,35  

Q28   0,78  
 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Analisando a Tabela 8, observamos que utilizando com o valor de corte 

definido (0,32), temos 9 itens que apresentam cargas fatoriais significantes em mais 

de um fator, caso das questões Q03, Q04, Q06, Q11, Q12, Q13, Q14, Q17 e Q27. 

Segundo a literatura (61), este tipo de ocorrência torna a análise dos dados muito 

complexa e só deve ser considerada caso a teoria que fundamenta o instrumenta 

tenha previsão para esse comportamento, o que não é o nosso caso. Para não 

haver esta ambiguidade entre as variáveis analisadas, sugere-se estabelecer um 

critério de significância mais alto. (62) 

Analisando as cargas fatoriais obtidas por cada uma das questões nos 

respectivos fatores, estabelecemos um valor de corte mais alto que fosse capaz de 

eliminar essa ambiguidade. Dessa forma, estabelecemos 0,50 como limite inferior 

para carga fatorial de um determinado item para que ele seja considerado na análise 

fatorial. Esse valor representa 25% de variância comum, o que torna a análise ainda 

mais robusta. Ao decidirmos por este valor de corte, conseguimos observar a 

alocação de cada questão dentro de seu fator (Tabela 9). 

Considerando os fatores obtidos, fizemos uma análise de consistência interna 

por fator utilizando, novamente, o alfa de Cronbach. Os valores obtidos foram 0,92, 

0,88, 0,85 e 0,76 para os fatores 1, 2, 3 e 4, respectivamente. 

Analisando nosso resultado à luz da literatura (16), notamos que os itens 

propostos para medir motivações intrínsecas (motivação intrínseca por 

conhecimento, motivação intrínseca por realização e motivação intrínseca por 

experiência) se agruparam completamente, formando o fator 1. Algo similar ocorre 

com os itens propostos para medir motivação extrínseca por identificação e 

motivação extrínseca por controle externo, que se agruparam no fator 2. Já os itens 

que avaliam motivação extrínseca por introjeção estão adequadamente agrupados 

no fator 3 e o fator 4 foi composto pelos itens propostos para avaliar a desmotivação. 
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Tabela 9 - Agrupamento fatorial das questões do EMA utilizando critério de significância para carga 
fatorial de 0,50. 

 1 2 3 4 

Q02  0,78    

Q04  0,60    

Q06 0,67    

Q09 0,82    

Q11 0,61    

Q13 0,63    

Q16 0,85    

Q18 0,58    

Q20 0,69    

Q23 0,78    

Q25 0,76    

Q27 0,51    

Q01  0,72   

Q03  0,52   

Q08  0,77   

Q10  0,70   

Q15  0,79   

Q17  0,60   

Q22  0,82   

Q24  0,66   

Q07   0,72  

Q14   0,66  

Q21   0,73  

Q28   0,78  

Q05    0,74 

Q12    0,73 

Q19    0,69 

Q26    0,78 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Teoria da Autodeterminação (38) propõe, conforme já discutido, que o 

indivíduo pode transitar pela chamada linha do continuum, que não apresenta 

divisão para a MI. Assim, muito embora o instrumento tenha sido proposto para 

avaliar uma subdivisão desse tipo de motivação, não causa espanto um determinado 

grupo não distinguir essas regulações. Ademais, o valor de alfa de Cronbach obtido 

para esse fator reforça uma alta consistência entre as respostas dos itens que o 
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compõe. Argumento similar podemos utilizar com o agrupamento das duas ME 

(motivação extrínseca por identificação e motivação extrínseca por controle externo). 

Definitivamente, nossa amostra não distinguiu de maneira significativa essas 

regulações. Por fim, se pensarmos que a desmotivação se trata da falta de qualquer 

tipo de motivação, não faria sentido os itens propostos para medi-la se agrupar com 

qualquer outro. Isso de fato foi verificado em nossos resultados. 

Muitos autores na literatura reportam que ao aplicarem a EMA, em suas 

diferentes versões, e analisarem através de testes estatísticos, encontram 7 fatores. 

Na Tabela 10 listamos alguns trabalhos da literatura que realizaram análises desse 

tipo através da extração de componentes principais e a quantidade de fatores 

extraídos nos trabalhos. 

 

Tabela 10 - Estudos que avaliaram as propriedades psicométricas das diferentes versões da EMA. 

Autores Ano Escala Amostra 
Consistência interna 

dos fatores 
Análise 
fatorial 

Vallerand et al. 
(63) 

1989 EME 
746 alunos da 

América do Norte 
0,80 7 fatores 

Vallerand et al. 
(16) 

1992 MAS 
745 alunos da 

América do Norte 
0,62 a 0,82 7 fatores 

Vallerand et al. 
(64) 

1993 AMS 
217 alunos da 

América do Norte 
0,60 a 0,86 Não consta 

Cokley et al. 
(65) 

2001 AMS 
263 alunos de países 

variados 
0,70 a 0,86 7 fatores 

Sobral (25) 2003 EMA 269 alunos do Brasil 0,66 a 0,85 Não consta 

Fairchild et al. 
(66) 

2005 AMS 
1406 alunos da 

América do Norte 
0,77 a 0,90 7 fatores 

Barkoukis, et 
al. (67) 

2008 MAS 911 alunos da Grécia 0,55 a 0,79 7 fatores 

Smith et al. (68) 2010 MAS 
2028 alunos dos 
Estados Unidos 

0,79 a 0,86 7 fatores 

Viana (10) 2012 EMA 278 alunos do Brasil 0,68 a 0,83 7 fatores 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Podemos observar que todos os trabalhos que reportaram o número de 

fatores encontram 7, o que vai ao encontro da literatura. Em nosso trabalho, como já 

foi explicado não constaram todos esses fatores utilizando uma única AFE. Com os 

nossos dados, apenas 4 fatores são percebidos. Do ponto de vista estatístico, o 

número de respondentes atende aos critérios seguros para análise fatorial (pelo 

menos 10 respondentes por item). Apesar disso, esse número ainda pode ser 
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pequeno quando consideramos a sutil diferença entre os itens propostos para 

avaliação de diferentes regulações motivacionais. Certamente, aumentar a amostra 

de alunos poderia corroborar ou contestar essa distribuição. Além disso, algo que 

não pode ser descartado nessa avaliação é que isso pode ser uma característica da 

própria amostra (alunos de cursos superiores de Física). Até onde sabemos, esse é 

o primeiro trabalho a utilizar esse instrumento com alunos dessa área e nuances 

características da população podem aparecer e, eventualmente, ser detectadas pelo 

instrumento. 

Dessa maneira, como nenhum dos nossos resultados aponta para algo que 

seja completamente inconsistente com a literatura, entendemos que qualquer 

conclusão acerca das propriedades psicométricas da EMA deve ser cautelosa e que 

mais estudos poderiam, eventualmente, contribuir para algo mais concreto. 

Finalmente, realizamos uma análise mais quantitativa dos dados obtidos para 

verificar sua adequação à teoria. Para isso, avaliamos a correlação entre as 

respostas obtidas para os diferentes tipos de motivação avaliados pela EMA. O 

resultado dessa análise, mostrado na Tabela 11, revelou correlação significativa 

positiva com alto fator de correlação entre as motivações intrínsecas, como era 

esperado. Além disso, quando analisamos as motivações intrínsecas com as 

extrínsecas, encontramos correlação positiva de todas as intrínsecas com a 

motivação extrínseca por identificação e a motivação extrínseca por introjeção. 

 

Tabela 11 - Correlações entre os níveis motivacionais avaliados pela EMA. **p < 0,001. 

 MIC MIR MIE MEID MEINTRO MECE DESM 

MIC  0,66** 0,68** 0,37** 0,28** 0,07 -0,34** 

MIR   0,72** 0,46** 0,59** 0,17** -0,29** 

MIE    0,38** 0,40** 0,06 -0,35** 

MEID     0,31** 0,60** -0,28** 

MEINTRO      0,38** 0,01 

MECE     *  0,02 

DESM        

DESM: desmotivação, MECE: Motivação Extrínseca por Controle Externo, MEINTRO: Motivação 
Extrínseca por Introjeção, MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MIE: Motivação Intrínseca 
por Experiência, MIR: Motivação Intrínseca por Realização, MIC: Motivação Intrínseca por 
Conhecimento. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Ao observarmos apenas a motivação intrínseca por conhecimento, notamos 

que a correlação diminui de acordo com a linha do continuum, ou seja, a correlação 

entre motivação intrínseca por conhecimento e motivação extrínseca por 

identificação é menor do que motivação intrínseca por conhecimento e motivação 

extrínseca por introjeção. Ainda observando a motivação intrínseca por 

conhecimento, notamos que esta não apresenta correlação estatisticamente 

relevante com a motivação extrínseca por controle externo, o que vai de acordo com 

a literatura já que motivação intrínseca por conhecimento é o tipo de motivação com 

maior autonomia e motivação extrínseca por controle externo é o tipo de motivação 

com menor autonomia. Analisando a correlação entre motivação intrínseca por 

realização e as MEs, notamos que todas apresentam correlação positiva 

estatisticamente significativa e, nesse caso, a ME que apresenta o maior grau de 

correlação com motivação intrínseca por realização é a motivação extrínseca por 

introjeção. Alisando as correlações existentes entre motivação intrínseca por 

experiência e as MEs detectamos correlação positiva e significativa com motivação 

extrínseca por identificação e motivação extrínseca por introjeção, que são os níveis 

motivacionais que mais se aproximam das MI. 

Analisando as correlações estatisticamente significativas entre as MEs, 

observamos que motivação extrínseca por identificação, motivação extrínseca por 

introjeção e motivação extrínseca por controle externo se correlacionam 

positivamente, o que já era esperado já que compõem as MEs. Além disso, notamos 

que a correlação mais alta existente entre elas encontra-se entre motivação 

extrínseca por identificação e motivação extrínseca por controle externo. 

Ao avaliarmos a desmotivação, notamos que ela apresenta correlação 

negativa significativa com todas as MIs e com a motivação extrínseca por 

identificação. Novamente, isso está de acordo com o previsto pela Teoria da 

Autodeterminação, já que as MIs apresentam características com maiores níveis de 

autonomia, ou seja, indivíduos que estão motivados por si só. Além disso, a 

motivação extrínseca por identificação, apesar de extrínseca, é reportada como a 

motivação com maior nível de autonomia dentre todas as ME. Embora o indivíduo 

tenha sua motivação controlada por fatores externos, ele identifica a importância 

para que seu objetivo seja alcançado. Notamos que não existe correlação 

significativa entre motivação extrínseca por introjeção e motivação extrínseca por 
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controle externo, níveis motivacionais com menor autonomia e, segundo a linha do 

continuum, estão mais próximos da desmotivação. 

No trabalho de Viana (10) e Smith (68) encontramos praticamente a mesma 

distribuição de correlação entre as dimensões de motivação acadêmica, exceto para 

o obtido para a relação entre motivação extrínseca por controle externo e 

desmotivação, que nesses trabalhos apresentam correlação negativamente 

significativa. Sobral (25), que realizou a tradução transcultural da EMA, apresenta os 

valores mostrados na Tabela 12 para a correlação entre os fatores. 

 

Tabela 12 - Correlações entre os níveis motivacionais avaliados pela EMA. **p < 0,001. 

 MIC MIR MIE MEID MEINTRO MECE DESM 

MIC  0,69** 0,72** 0,46** 0,34** 0,17** -0,24** 

MIR   0,75** 0,52** 0,63** 0,26** -0,21** 

MIE    0,45** 0,46** 0,16 -0,28** 

MEID     0,37** 0,64** -0,21** 

MEINTRO      0,43** 0,03 

MECE     *  0,04 

DESM        

DESM: desmotivação, MECE: Motivação Extrínseca por Controle Externo, MEINTRO: Motivação 
Extrínseca por Introjeção, MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MIE: Motivação Intrínseca 
por Experiência, MIR: Motivação Intrínseca por Realização, MIC: Motivação Intrínseca por 
Conhecimento. 

Fonte: SOBRAL. (25) 

 

Comparando a Tabela 11 com a Tabela 12, notamos que a correlação entre 

os níveis motivacionais apresenta uma distribuição bastante semelhante, com 

pequenas flutuações nos valores obtidos em cada um dos estudos. Além disso, os 

valores obtidos corroboram o comportamento e as relações previstas pela teoria que 

fundamenta o presente estudo. 

 

5.3.2 PERFIL MOTIVACIONAL 

 

Apesar da AFE revelar um agrupamento diferente do proposto pela teoria, 

decidimos analisar o perfil motivacional considerando os itens do continuum 

descritos pela SDT. Essa escolha foi feita baseada no fato de que nossos resultados 
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se mostram consistentes com a teoria e preferimos ser cautelosos na utilização da 

escala escolhida, seguindo o padrão descrito na literatura. Futuras análises, com 

amostras maiores e utilizando análise fatorial confirmatória, por exemplo, podem 

fornecer mais detalhes que suportem ou não essa decisão. A título informativo, a 

descrição dos resultados obtidos considerando os agrupamentos sugeridos pela 

AFE foi incluída no Apêndice. 

Conforme já mencionado na seção de métodos, o perfil motivacional é 

comumente determinado através do cálculo da média e do desvio padrão obtidos 

para cada nível motivacional avaliado pela EMA considerando as respostas de todos 

os sujeitos. (1, 3, 7, 10-12) Entretanto, essa é uma boa representação considerando 

que os dados analisados seguem uma distribuição normal. 

A análise de normalidade realizada em nossos dados mostrou que os 

mesmos não são normais. Um resumo da estatística obtida está mostrado na Tabela 

13. 

 

Tabela 13 - Análise de normalidade dos dados obtidos com a EMA. **p< 0,001. 

MIC 0,16** 

MIR 0,06** 

MIE 0,07** 

MEID 0,12** 

MEINTRO 0,07** 

MECE 0,07** 

DESM 0,21** 

DESM: desmotivação, MECE: Motivação Extrínseca por Controle Externo, MEINTRO: Motivação 
Extrínseca por Introjeção, MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MIE: Motivação Intrínseca 
por Experiência, MIR: Motivação Intrínseca por Realização, MIC: Motivação Intrínseca por 
Conhecimento. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Com base nessa ausência de normalidade em nossos dados, optamos por 

retratar o perfil motivacional a partir da motivação predominante, conforme descrito 

na seção de métodos. Inicialmente, analisamos o perfil motivacional do IFSC, 

considerando todos os alunos participantes do estudo. Na sequência, segmentamos 

nossa amostra para tentar avaliar se existem nuances associadas aos diferentes 

cursos, tempo de curso ou sexo. 
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5.3.2.1 PERFIL MOTIVACIONAL DOS ALUNOS DO IFSC 

 

A Figura 4 mostra o perfil motivacional dos alunos de todos os cursos de 

Física do IFSC. Muito embora a EMA forneça valores discretos para cada uma das 

motivações, optamos por uma representação gráfica unindo os pontos de maneira 

contínua para representar a continuidade do continuum da motivação previsto pela 

Teoria da Autodeterminação. Outra informação importante para a adequada 

interpretação dos gráficos que representam o perfil motivacional dos alunos 

avaliados é que todas as curvas estão normalizadas de maneira que a área sob 

cada uma das curvas representa sempre 100%. Isso foi feito pois nas análises 

comparativas (Ex. homens versus mulheres), o número de respondentes é diferente 

em cada um dos grupos, o que poderia gerar uma representação visual inadequada 

caso valores absolutos fossem utilizados. Dessa maneira, o eixo vertical do gráfico 

se torna desnecessário e, portanto, foi suprimido para melhorar a apresentação. 

 

 

Figura 4 - Perfil motivacional dos alunos de cursos de Física do IFSC. DESM: desmotivação, 
MECE: Motivação Extrínseca por Controle Externo, MEINTRO: Motivação Extrínseca por 
Introjeção, MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MIE: Motivação Intrínseca por 
Experiência, MIR: Motivação Intrínseca por Realização, MIC: Motivação Intrínseca por 
Conhecimento. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Analisando a Figura 4 podemos notar que a motivação predominante 

encontrada nos alunos do IFSC é a motivação intrínseca por conhecimento (46% 

dos alunos), tipo de motivação com maior grau de autonomia dentro da linha do 

continuum. Nesse caso, a teoria nos diz que os indivíduos são motivados 

intrinsecamente por qualquer coisa associada aos aprendizado e conhecimento. O 

segundo nível motivacional com maior incidência apresentado pelos alunos foi 

motivação extrínseca por identificação (25%), que dentre as MEs é a que apresenta 

maior autonomia por parte do estudante, ou seja, ele identifica que a realização da 

tarefa, neste caso ir à universidade, é importante para a realização de seus objetivos 

e, por esse motivo, ele cumpre esta tarefa. O terceiro nível motivacional com maior 

incidência encontrado foi motivação extrínseca por controle externo (15%), tipo de 

motivação onde o indivíduo apenas realiza as tarefas devido a regras e punições 

estabelecidas. Este é o tipo de motivação com menor grau de autonomia, mas 

recorrentemente presente em estudos encontrados na literatura. Algo interessante 

do ponto de vista educacional é que o menor índice encontrado foi para 

desmotivação, com apenas 1% dos respondentes quando considerada a amostra 

total. 

Ou seja, o perfil dos alunos avaliados no presente estudo é 

predominantemente autônomo, resultado que já foi reportado em trabalhos de 

pesquisas que utilizam a EMA para descrever o perfil motivacional de alunos de 

cursos superiores de outras áreas. (3, 7, 25) Esses estudos também encontram que, 

entre as MEs, a que apresenta maior incidência trata-se da motivação extrínseca por 

identificação, ou seja, esse parece ser um perfil característico do ensino superior. 

Finalmente, assim como o encontrado com nossos alunos, os estudos presentes na 

literatura também reportam valores baixos para desmotivação, independente da área 

de formação dos alunos avaliados. 

É importante ressaltar que muito embora seja baixa a incidência da 

desmotivação entre os respondentes, existe, ainda, um alto grau de evasão dos 

cursos superiores, em particular no IFSC. É de consenso que a desmotivação é um 

dos fatores associados à evasão nos cursos superiores e, portanto, entendemos que 

seja de extrema importância que se mantenha um acompanhamento, por parte da 

instituição, de seus alunos, particularmente os que são identificados como parte 

desse grupo, para conhecer quais fatores estão influenciando para a falta de 

motivação e, eventualmente, atuar sobre os mesmos. 
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5.3.2.2 PERFIL MOTIVACIONAL DOS ALUNOS DOS DIFERENTES CURSOS DO IFSC 

 

Para observarmos as diferenças entre o perfil motivacional dos estudantes, a 

amostra foi separada, inicialmente, por curso: Física, FisComp, CFBio e Lic. A 

Podemos observar na Figura 5 a distribuição do perfil motivacional por curso dos 

estudantes do IFSC. 

 

 

 

Figura 5 - Perfil motivacional dos alunos de cursos de Física do IFSC, separados por curso. DESM: 
desmotivação, MECE: Motivação Extrínseca por Controle Externo, MEINTRO: Motivação 
Extrínseca por Introjeção, MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MIE: Motivação 
Intrínseca por Experiência, MIR: Motivação Intrínseca por Realização, MIC: Motivação 
Intrínseca por Conhecimento. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Considerando os diversos cursos avaliados, a distribuição do perfil 

motivacional foi bem similar, com exceção do curso de FisComp, no qual os alunos 

aparecem com um perfil motivacional praticamente constante quando observamos 

as MEs. No caso da motivação intrínseca por conhecimento, entretanto, esse e os 

demais cursos apresentam alta incidência. Essa diferença observada no que se 

refere aos alunos da FisComp pode ser algo intrínseco da amostra, mas pode, 

também, ser um efeito da distribuição amostral. Conforme descrito anteriormente, o 

DESM MECE MEINTRO MEID MIE MIR MIC 

Física FisComp CFBio Lic 
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curso de FisComp é o curso com o menor número de participantes nesse estudo. 

Além disso, aproximadamente 60% da amostra foi avaliada como apresentado a 

motivação intrínseca por conhecimento como motivação principal, o que resulta em 

um número pequeno de sujeitos distribuídos nas demais motivações. 

Outro fator interessante apresentado através desta distribuição do perfil 

motivacional é que os alunos da Lic apresentam como motivação principal a 

motivação extrínseca por identificação (37% dos alunos), inclusive sendo maior que 

o encontrado nos demais cursos. Nossa hipótese para esse fato é que a população 

que ingressa no curso de Lic, em sua maioria, apresenta como fator predominante a 

vontade de ser professor. Assim, a realização da faculdade é só um caminho a se 

seguir para conquistar o direito de exercer a profissão, e essa identificação aparece 

bem marcante. 

Para os cursos de Física, FisComp e CFBio, todos bacharelados, a motivação 

predominante em nossa amostra é a motivação intrínseca por conhecimento, 

seguida pela motivação extrínseca por identificação e motivação extrínseca por 

controle externo. Esse perfil, particularmente com maior incidência da motivação 

intrínseca por conhecimento, é muito bom, conforme já foi mencionado, pois é o tipo 

de motivação de maior autonomia dentro da linha do continuum. Analisando esses 

cursos de maneira comparativa, a incidência da motivação intrínseca por 

conhecimento é percentualmente maior entre os alunos da FisComp (59%), 

seguidos pela Física (52%) e CFBio (42%). Essa ordem se inverte para as 

incidências das motivação extrínseca por identificação e motivação extrínseca por 

controle externo. 

 

5.3.2.3 PERFIL MOTIVACIONAL DOS ALUNOS IFSC SEPARADOS POR SEXO 

 

Após a separação dos dados por sexo e levando em consideração a 

porcentagem de cada população, construímos o perfil motivacional dos homens e 

mulheres participantes da pesquisa, representados na Figura 6. 
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Figura 6 - Perfil motivacional dos alunos de cursos de Física do IFSC, separados por sexo. DESM: 
desmotivação, MECE: Motivação Extrínseca por Controle Externo, MEINTRO: Motivação 
Extrínseca por Introjeção, MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MIE: Motivação 
Intrínseca por Experiência, MIR: Motivação Intrínseca por Realização, MIC: Motivação 
Intrínseca por Conhecimento. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Analisando a Figura 6, podemos notar que a distribuição do perfil motivacional 

dos homens e das mulheres são bem parecidos. A diferença que se nota é sutil na 

incidência dos diferentes tipos de motivações. Em particular, podemos notar um leve 

aumento na incidência para motivação extrínseca por controle externo para 

mulheres (19%) quando comparadas aos homens (13%). Ambos, entretanto, 

apresentam como motivação predominante a motivação intrínseca por 

conhecimento, com pequena vantagem para os homens, que apresentaram 47% de 

incidência versus 43% para mulheres. 

Na literatura Sobral (25) relata que seus dados mostraram que as mulheres 

tinham sua motivação predominantemente moderada por MIs em relação aos 

homens, assim como também foi reportado em outras pesquisas. (1, 8, 11) 

Enquanto isso, existem trabalhos que não encontram diferença estatística quanto ao 

perfil motivacional considerando diferenças entre homens e mulheres. (10) 

Ao analisarmos o nível de desmotivação, observamos que não existe 

diferença entre homens e mulheres, com ambos apresentando valores mínimos de 

DESM MECE MEINTRO MEID MIE MIR MIC 

Masculino Feminino 
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incidência nesse caso. Quando comparamos com a literatura, entretanto, alguns 

trabalhos mostram que as mulheres apresentam menor nível de desmotivação frente 

aos homens. (11, 16) 

 

5.3.2.4 PERFIL MOTIVACIONAL DOS ALUNOS IFSC SEPARADOS POR TEMPO DE CURSO 

 

Finalmente, segmentamos nossa amostra por tempo de curso. Em particular, 

nossa ideia original era avaliar o perfil dos ingressantes versus o dos veteranos 

apenas. Entretanto, como a coleta inclui duas turmas de ingressantes distintas, 

fizemos também uma análise do perfil dos ingressantes de ambas as turmas, para 

verificar a flutuação esperada entre uma turma e outra. Na turma dos veteranos 

estão todos os alunos que não eram ingressantes no momento que responderam 

aos questionários (independente do ano de ingresso). Uma análise segmentada por 

ano de ingresso não se mostrou viável pois a distribuição de respondentes de alunos 

ingressantes nos demais anos não era uniforme, ou seja, ao longo dos anos, o 

número de alunos e, por consequência de respondentes, diminui significativamente. 

A Figura 7 mostra o perfil motivacional das duas turmas de ingressantes 

analisadas no presente estudo. Em ambos os casos, o perfil motivacional é 

dominado pela maior incidência da motivação intrínseca por conhecimento, seguida 

pela motivação extrínseca por identificação e pela motivação extrínseca por controle 

externo. No caso particular da motivação intrínseca por conhecimento, ambas as 

turmas de ingressantes apresentaram o mesmo percentual de incidência (51%). Já 

para as motivações extrínsecas, o nível de incidência varia ligeiramente entre as 

duas turmas. Em termos de desmotivação, a turma ingressante em 2017 apresentou 

incidência nula, enquanto a turma ingressante em 2016 apresentou um nível baixo, 

mas não nulo (3%). Uma justificativa para essa variação pode estar na pequena 

variação do momento do semestre no qual os questionários foram aplicados (a 

turma de 2017 respondeu em um período anterior no semestre quando comparado à 

turma de 2016). 
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Figura 7 - Perfil motivacional dos alunos de cursos de Física do IFSC, considerando apenas os 
ingressantes nos anos em que participaram do estudo. DESM: desmotivação, MECE: 
Motivação Extrínseca por Controle Externo, MEINTRO: Motivação Extrínseca por 
Introjeção, MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MIE: Motivação Intrínseca por 
Experiência, MIR: Motivação Intrínseca por Realização, MIC: Motivação Intrínseca por 
Conhecimento. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Figura 8 mostra o perfil motivacional dos ingressantes quando comparado 

com o dos veteranos. Novamente o perfil em si não difere muito, apresentando leves 

distinções nas incidências dos níveis motivacionais. Interessantemente, notamos 

que os veteranos, possuem maior incidência para motivação extrínseca por controle 

externo do que os ingressantes. Nossa hipótese é que isso pode estar relacionado 

ao pragmatismo que os veteranos vão ganhando ao longo dos anos de 

universidade. Para eles, diferentemente do que ocorre com o ingressante, as regras 

são mais óbvias e provavelmente possuem papel mais marcante na modulação dos 

seus comportamentos. 

Por outro lado, encontramos que os ingressantes apresentam perfil com mais 

incidências na motivação intrínseca por conhecimento quando comparados aos 

veteranos. Isso muito provavelmente está associado ao entusiasmo e curiosidade 

dos estudantes ingressantes que acabam de chegar a universidade. Em particular, 

DESM MECE MEINTRO MEID MIE MIR MIC 

Ingressantes 2016 Ingressantes 2017 
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esse perfil é muito marcante nos alunos de física, apesar de já ter sido mostrado, 

também, com alunos de outras áreas. (1, 8, 9) 

 

 

Figura 8 - Perfil motivacional dos alunos de cursos de Física do IFSC, considerando os 
ingressantes e os veteranos dos cursos. DESM: desmotivação, MECE: Motivação 
Extrínseca por Controle Externo, MEINTRO: Motivação Extrínseca por Introjeção, MEID: 
Motivação Extrínseca por Identificação, MIE: Motivação Intrínseca por Experiência, MIR: 
Motivação Intrínseca por Realização, MIC: Motivação Intrínseca por Conhecimento. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Algo que não observamos em nossos dados, mas que é reportado na 

literatura, é um aumento no nível de desmotivação apresentado por veteranos. (1) 

Esse resultado é particularmente presente em trabalhos que avaliaram alunos do 

ensino fundamental, onde já se mostrou que os níveis de desmotivação vão 

aumentando com o passar dos anos. (30, 69) Muito embora sejam ambientes 

completamente diferentes e não tenhamos encontrado esse resultado em nosso 

estudo, isso poderia ajudar a explicar as altas taxas de evasão encontradas no 

ensino superior. 

 

 

DESM MECE MEINTRO MEID MIE MIR MIC 

Ingressantes Veteranos 
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5.3.3 MOTIVAÇÃO GLOBAL PARA PROSSEGUIR NOS ESTUDOS DE FÍSICA 

 

Para finalizar nossas análises, avaliamos a distribuição das respostas dadas 

pelos participantes do estudo à indagação sobre seu grau de motivação global para 

prosseguir com os estudos na área de física. Essa pergunta não faz parte da versão 

original traduzida da EMA, mas foi incluída para tentar verificar nuances específicas 

associadas explicitamente à física que possam modular a motivação global do 

estudante. 

A Figura 9 mostra a distribuição dos valores obtidos considerando todos os 

participantes do estudo. É possível notar a distribuição apresenta claro 

deslocamento para a direita, se aproximando do valor 100, limite superior da escala. 

Quantitativamente, a distribuição apresenta valor médio de 69 e mediana de 75, 

revelando que, no geral, os alunos estão globalmente motivados para prosseguir em 

seus estudos. É, entretanto, importante ressaltar que 25% dos alunos reportou que 

sua motivação global para continuar com os estudos na área de física e menor que 

50%. Esses alunos, por alguma razão que precisa ser melhor investigada, não 

entendem mais que os esforços necessários para seguir em seus estudos nessa 

área se justifiquem e são fortes candidatos à desistência. 

 

 

Figura 9 - Distribuição dos valores obtidos para representar o grau de motivação global dos 
estudantes para prosseguir com seus estudos na área de física. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Em situações como essa, é de extrema importância que a instituição atue 

junto a esses alunos para compreender melhor quais são os fatores determinantes 

desse efeito e avalie que ações estão sob suas possibilidades para tentar reverter e 

prevenir tais efeitos. Isso deveria fomentar a discussão acerca de ações específicas, 

com possíveis programas de intervenções periódicas, que visassem a melhoria 

global do ambiente acadêmico oferecido aos estudantes. Caso contrário, os altos 

índices de evasão encontrados atualmente, particularmente nos cursos de física, 

podem continuar em patamares incômodos para a administração central. 

 

5.3.4 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO 

 

Muitos dos estudos de motivação reportam a existência de correlação entre o 

perfil motivacional e a condição socioeconômica ou o desempenho acadêmico. 

Apesar da grande maioria dos trabalhos que encontram essa relação terem sido 

feitos com alunos do ensino fundamental, resolvemos analisar se algumas dessas 

relações são importantes quando tratamos com alunos de cursos superiores. 

É importante mencionar que, assim como feito para a determinação do perfil 

motivacional, a análise de correlação foi feita considerando cada sujeito como 

majoritariamente motivado por um único tipo de motivação. Dessa maneira, cada 

sujeito ocupa um determinado ponto no eixo que representa o continuum da 

motivação. 

 

5.3.4.1 PERFIL MOTIVACIONAL VERSUS CLASSIFICAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

Inicialmente analisamos a existência de relação entre o perfil motivacional e o 

perfil socioeconômico de nossa amostra. A Figura 10 representa o conjunto de 

dados obtidos considerando todos os alunos avaliados. Como as escalas são 

discretas, vários dos sujeitos estão representados pelo mesmo ponto no gráfico. Isso 

se repete em todos os gráficos ao longo dessa seção. 

Quando consideramos todos os alunos participantes, percebemos que não 

existe correlação significativa entre as duas variáveis (              ). 



82 

 

 

Figura 10 - Análise de correlação entre o perfil motivacional e o perfil socioeconômico. DESM: 
desmotivação, MECE: Motivação Extrínseca por Controle Externo, MEINTRO: Motivação 
Extrínseca por Introjeção, MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MIE: Motivação 
Intrínseca por Experiência, MIR: Motivação Intrínseca por Realização, MIC: Motivação 
Intrínseca por Conhecimento. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Uma das hipóteses que levantamos para a não existência de correlação entre 

essas variáveis é o fato da maior parte dos alunos participantes da pesquisa ser das 

classes A e B. Assim sendo, o fator econômico de fato não é uma grande 

preocupação para o aluno, o que faz com que não exista essa correlação. De fato, 

se analisamos os dados mostrados no gráfico, vemos que tanto alunos das classes 

econômicas mais altas como aqueles de classes mais baixas apresentam 

motivações predominantes ao longo de todo o continuum. É, inclusive, interessante 

notar que nenhum aluno das classes C2 e D-E, as duas mais baixas na classificação 

utilizada, se mostraram desmotivados, por exemplo. 

Mais uma vez, essa distribuição observada pode estar, também, relacionada 

ao bom suporte oferecido aos alunos da USP, que podem, desde seu ingresso, se 

candidatar a bolsa de alimentação, auxílio moradia, auxílio transporte, além de 

dispor de toda a infraestrutura do IFSC. 

Muito embora a amostra como um todo não revele nenhum tipo de correlação 

significativa, segmentamos nossa amostra como já havíamos feito anteriormente 

para avaliar de maneira mais detalhada nossos dados. A Figura 11 mostra os dados 

analisados segmentado a informação por curso. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 11 - Análise de correlação entre o perfil motivacional e o perfil socioeconômico, separado por 
cursos. (a) Física, (b) FisComp, (c) CFBio e (d) Lic. DESM: desmotivação, MECE: 
Motivação Extrínseca por Controle Externo, MEINTRO: Motivação Extrínseca por 
Introjeção, MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MIE: Motivação Intrínseca por 
Experiência, MIR: Motivação Intrínseca por Realização, MIC: Motivação Intrínseca por 
Conhecimento. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Analisando de maneira qualitativa, podemos ver que o curso de Física (Figura 

11a) não apresenta sequer qualquer tendência no comportamento dos dados. De 

fato, quando olhamos para os dados estatísticos temos               . O curso 

de FisComp (Figura 11b) apresenta uma ligeira tendência positiva, mas nada 

significativo estatisticamente (              ). Já os cursos de CFBio e Lic 

apresentam uma tendência negativa muito sutil, também descrita pela análise 

estatística (                e                , respectivamente). 

Considerando, então, nossa análise segmentada por curso, verificamos 

comportamento similar ao obtido quando analisada a amostra por completo, com 

pequenas nuances em determinados cursos, mas nada que pudesse ser 

considerado estatisticamente significativo. 
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Prosseguimos, então, para uma análise segmentada por sexo para verificar 

se existe algum padrão característico quando considerado apenas homens ou 

mulheres. Os gráficos individuais estão mostrados na Figura 12. Nesse caso, ambas 

as análises revelam ausência completa de correlação entre as variáveis analisada. 

Para o caso dos homens,               , e para o caso das mulheres,   

            . 

 

(a) (b) 

Figura 12 - Análise de correlação entre o perfil motivacional e o perfil socioeconômico, separado por 
sexo. (a) Masculino e (b) Feminino. DESM: desmotivação, MECE: Motivação Extrínseca 
por Controle Externo, MEINTRO: Motivação Extrínseca por Introjeção, MEID: Motivação 
Extrínseca por Identificação, MIE: Motivação Intrínseca por Experiência, MIR: Motivação 
Intrínseca por Realização, MIC: Motivação Intrínseca por Conhecimento. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A análise considerando ingressantes versus veteranos está mostrada na 

Figura 13. Mais uma vez, muito embora os ingressantes, cujos dados estão 

mostrado na Figura 13a, revelem uma sutil tendência à correlação positiva (  

            ) quando comparados com os veteranos (               ), os 

dados não mostram nada que possa ser considerado significativo. 
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(a) (b) 

Figura 13 - Análise de correlação entre o perfil motivacional e o perfil socioeconômico, separado por 
ano de ingresso. (a) Ingressantes e (b) Veteranos. DESM: desmotivação, MECE: 
Motivação Extrínseca por Controle Externo, MEINTRO: Motivação Extrínseca por 
Introjeção, MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MIE: Motivação Intrínseca por 
Experiência, MIR: Motivação Intrínseca por Realização, MIC: Motivação Intrínseca por 
Conhecimento. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Uma última análise foi feita considerando a resposta dada pelos participantes 

à questão que visava avaliar sua motivação global para prosseguir nos estudos na 

área de Física. O gráfico com os dados está mostrado na Figura 14. Nesse caso, 

também nenhuma correlação significativa foi encontrada (              ). 

 

 

Figura 14 - Análise de correlação entre o perfil socioeconômico e a motivação do estudante para 
prosseguir com seus estudos na área de física. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Finalizadas todas as análises de correlação entre o perfil socioeconômico e o 

perfil motivacional, concluímos que de fato, para nossa amostra, a classe econômica 

parece não influenciar de maneira significativa o padrão motivacional dos mesmos. 

De certa maneira, isso é favorável do ponto de vista educacional, mas esse 

resultado tem que ser interpretado com cuidado por conta do viés presente em 

nossos participantes no que se refere à classe social, conforme já mencionado, além 

do suporte ímpar oferecido pela Universidade de São Paulo aos alunos que 

apresentam dificuldades financeiras, o que é ainda mais significativo quando 

consideramos um campus do interior, como é o caso. Dito isso, entendemos que 

não necessariamente esse seja um resultado que pudesse ser tomado como 

representativo para alunos do ensino superior, mas que trabalhos adicionais podem 

auxiliar na elucidação acerca da existência ou não de um padrão de relação entre o 

status econômico do indivíduo e seu padrão motivacional. 

 

5.3.4.2 PERFIL MOTIVACIONAL VERSUS DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

Além da questão socioeconômica, outra variável que pode estar diretamente 

ligada a modulações no perfil motivacional é o desempenho acadêmico dos alunos. 

Na literatura alguns trabalhos já analisaram essa correlação no ensino superior. Em 

alguns casos, inclusive no Brasil, não se encontrou correlação entre desempenho 

acadêmico e o perfil motivacional (25, 70), enquanto que o trabalho de Davis, por 

exemplo, mostra uma correlação entre negativa entre desempenho acadêmico e 

motivação extrínseca por controle externo e desmotivação. (71) Dessa maneira, 

avaliamos nossos dados para verificar se existe, em nossa amostra, indícios de 

correlação entre essas duas variáveis. 

A Figura 15 representa o conjunto de dados obtidos considerando todos os 

alunos avaliados. Assim como havia sido notado na análise anterior, em que a 

classe econômica era analisada frente ao perfil motivacional, aqui também não 

observamos nenhuma relação quando consideramos a amostra com um todo. A 

análise de correlação retornou               , o que corrobora o fato visualizado 

graficamente. 
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Figura 15 - Análise de correlação entre o perfil motivacional e o desempenho acadêmico dos alunos. 
DESM: desmotivação, MECE: Motivação Extrínseca por Controle Externo, MEINTRO: 
Motivação Extrínseca por Introjeção, MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MIE: 
Motivação Intrínseca por Experiência, MIR: Motivação Intrínseca por Realização, MIC: 
Motivação Intrínseca por Conhecimento. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Novamente segmentamos nossa amostra por cursos, sexo e ano de ingresso, 

para observamos se ao analisarmos os grupos separadamente haveria algum indício 

de correlação. Seguindo a mesma ordem anterior, a Figura 16 mostra os dados 

obtidos para cada um dos cursos avaliados. No geral, novamente não obtivemos 

nada significativo, muito embora os alunos do curso de Física (Figura 16a) tenham 

apresentado uma leve tendência à correlação positiva (              ), enquanto 

o contrário tenha sido observado para o curso de FisComp, representado na Figura 

16b (               ). Em ambos os casos, entretanto, as correlações são muito 

baixas e não podem ser consideradas do ponto de vista estatístico. Os cursos de 

CFBio (Figura 16c) e Lic (Figura 16d) não apresentam sequer qualquer tendência no 

comportamento dos dados. Quando olhamos para os dados estatísticos temos 

               e               , respectivamente. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 16 - Análise de correlação entre o perfil motivacional e o desempenho acadêmico, separado 
por cursos. (a) Física, (b) FisComp, (c) CFBio e (d) Lic. DESM: desmotivação, MECE: 
Motivação Extrínseca por Controle Externo, MEINTRO: Motivação Extrínseca por 
Introjeção, MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MIE: Motivação Intrínseca por 
Experiência, MIR: Motivação Intrínseca por Realização, MIC: Motivação Intrínseca por 
Conhecimento. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Entre homens e mulheres, novamente nada significativo, mas os dados 

sugerem uma tendência de correlação sutil negativa para os homens            

     e positiva para as mulheres               . Os dados estão mostrados na 

Figura 17. 
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(a) (b) 

Figura 17 - Análise de correlação entre o perfil motivacional e o desempenho acadêmico, separado 
por sexo. (a) Masculino e (b) Feminino. DESM: desmotivação, MECE: Motivação 
Extrínseca por Controle Externo, MEINTRO: Motivação Extrínseca por Introjeção, MEID: 
Motivação Extrínseca por Identificação, MIE: Motivação Intrínseca por Experiência, MIR: 
Motivação Intrínseca por Realização, MIC: Motivação Intrínseca por Conhecimento. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

De maneira similar à divisão por cursos e gêneros, a análise por ano de 

ingresso, mostrada na Figura 18, também mostrou a inexistência de correlação entre 

o perfil motivacional e o desempenho acadêmico. Para o caso dos ingressantes, 

obtivemos               , enquanto para os veteranos a análise de correlação 

retornou               . 

 

(a) (b) 

Figura 18 - Análise de correlação entre o perfil motivacional e o desempenho acadêmico, separado 
por ano de ingresso. (a) Ingressantes e (b) Veteranos. DESM: desmotivação, MECE: 
Motivação Extrínseca por Controle Externo, MEINTRO: Motivação Extrínseca por 
Introjeção, MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MIE: Motivação Intrínseca por 
Experiência, MIR: Motivação Intrínseca por Realização, MIC: Motivação Intrínseca por 
Conhecimento. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Nossa última análise de correlação foi realizada analisando o desempenho 

acadêmico dos alunos frente aos seus respectivos graus de motivação para 

prosseguir no curso de Física (Figura 19). Diferentemente dos resultados 

apresentados até o presente momento, essa análise foi a única que retornou um 

valor estatisticamente significativo, com               . Analisando esse 

resultado, notamos que a correlação, apesar de significativa, é bastante baixa, mas 

pode significar uma tendência a ser olhada mais atentamente ao longo do tempo. 

 

 

Figura 19 - Análise de correlação entre o perfil socioeconômico e a motivação do estudante para 
prosseguir com seus estudos na área de física. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Do ponto de vista mais geral, nossos dados indicam que efetivamente outros 

fatores podem estar afetando o perfil motivacional dos alunos, já que o desempenho 

acadêmico não se apresenta como um fator determinante. Esses resultados são 

similares à outros encontrados na literatura (10, 25), em que a ausência de 

correlação entre o desempenho acadêmico e o perfil motivacional também é 

reportada para alunos do ensino superior. Em particular, Sobral menciona em seu 

trabalho que “o desempenho acadêmico dos alunos não mostrou efeito 

independente indicando que percepções subjetivas da vivência no curso são bem 

mais importantes do que o rendimento “objetivo” para as expectativas dos 

aprendizes”. (25) 
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Este resultado, entretanto, contraria o que é encontrado em outros níveis de 

ensino como fundamental e médio, onde as pesquisas mostram que essa variável 

está relacionada com o perfil motivacional dos alunos. Provavelmente, quando 

ingressam na Universidade, as notas obtidas nas avaliações não tenham tanto peso 

para os alunos como nos anos anteriores, ou seja, mesmo quando o desempenho 

acadêmico não é tão bom como o esperado, estes alunos devam se prender em 

outros fatores que modulam seu tipo de motivação. 

Isso pode não ser completamente verdade quando a análise é feita do ponto 

de vista da perspectiva da motivação do aluno para continuar com seus estudos na 

área. Nesse caso, nossos dados mostraram uma pequena correlação positiva entre 

as variáveis analisadas, o que pode sugerir que esse fator deva ser melhor 

explorado nos estudos feitos no ensino superior. 

Uma consideração importante quando tratamos com alunos do ensino 

superior é que a média ponderada desse aluno pode não ser uma boa medida de 

desempenho acadêmico, pelo menos do ponto de vista do aluno. Em cursos como 

os de Física, a maior parte das avaliações é feita utilizando provas escritas. É cada 

vez mais comum a queixa dos alunos com relação a seus desempenhos em provas 

escritas serem comprometidos por fatores como ansiedade, por exemplo. Nesse 

sentido, é possível imaginar que mesmo um aluno que apresente um baixo 

rendimento em provas escritas, possa estar satisfeito com seu desempenho, 

particularmente no que se refere ao aprendizado do conteúdo. Se esse for o caso, 

faria sentido imaginar que o efeito do desempenho acadêmico, quando avaliado a 

partir das médias ponderadas desses alunos, poderia não apresentar modulação 

clara no perfil motivacional dos mesmos. Essa, obviamente, é apenas uma hipótese 

que precisaria ser melhor investigada. De qualquer forma, estimar o desempenho 

acadêmico no ensino superior pode, de fato, não ser tão óbvio quanto o é nos anos 

mais iniciais de formação, o que inclui ensino infantil, fundamental e médio e isso 

pode ser um fator importante na explicação das diferenças encontradas quando 

comparamos estudos realizados com esses diferentes grupos de estudantes. 

Finalmente, vale reforçar que nossos resultados precisam ser interpretados 

com cautela uma vez que nossa amostra pode não ser completamente 

representativa dos alunos do ensino superior, sendo de extrema importância que 

mais trabalhos sejam realizados de maneira a viabilizar a tomada de conclusões 

mais sólidas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo principal avaliar o perfil motivacional de 

alunos de cursos de Física no Instituto de Física de São Carlos, utilizando a Escala 

de Motivação Acadêmica. Inicialmente realizamos análises psicométricas acerca da 

EMA, a qual avalia o nível de internalização das regulações motivacionais de acordo 

com a linha do continuum proposta pela Teoria da Autodeterminação. Além disso, 

avaliamos a existência de correlação entre variáveis como a classe socioeconômica 

e o desempenho acadêmico dos alunos em relação ao perfil motivacional. 

Para realização da pesquisa tomamos como referencial teórico a Teoria da 

Autodeterminação, que sugere que os indivíduos podem modificar suas motivações 

ao longo da chamada linha do continuum. Nesta linha, o indivíduo pode transitar 

entre dois níveis motivacionais (motivação intrínseca e motivação extrínseca) e 

desmotivação. Essa transição, segundo a teoria, depende das interações mútuas 

entre o indivíduo e o meio e se essas ações são positivas ou negativas frente as 

motivações do indivíduo. 

O primeiro resultado relevante do nosso estudo diz respeito a versão 

brasileira da EMA, proposta por Sobral (25) e também utilizada por Guimarães e 

Bzuneck (24), que mostrou evidências de que a escala pode ser avaliada através da 

AFE por apresentar características estatisticamente fatoráveis além de um bom valor 

de consistência interna entre as respostas obtidas nos itens propostos para avaliar 

as diferentes motivações. 

Nestes trabalhos citados acima, assim como em outros mencionados ao 

longo do texto, a EMA foi proposta de maneira a se dividir em sete fatores distintos 

que representariam o continuum motivacional, conforme proposto pela Teoria da 

Autodeterminação. Porém, nossos respondentes identificaram apenas quatro fatores 

distintos: MI, motivação extrínseca por identificação + motivação extrínseca por 

controle externo, motivação extrínseca por introjeção e desmotivação. Nesse caso, 

as motivações intrínsecas não apresentaram separação suficiente para se dividir 

estatisticamente, enquanto as motivações extrínsecas se dividiram em dois grupos, 

um composto pela junção entre motivação extrínseca por identificação e motivação 

extrínseca por controle externo e o outro composto por motivação extrínseca por 
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introjeção. Finalmente, a desmotivação se alocou como um único fator, separado 

dos demais. 

Muito embora nossos dados não revelem a mesma estrutura fatorial 

encontrada em outros estudos, a estatística resultante da análise mostra robustez 

suficiente para acreditarmos que esse comportamento de fato representa nossa 

amostra. Apesar de não termos um número de participantes absolutamente grande, 

nossos dados atendem a todos os critérios mais rigorosos propostos na literatura 

atual para a realização da AFE. 

Como os estudos de motivação no ensino superior no Brasil ainda são 

incipientes, particularmente os que utilizaram a EMA como instrumento de medida, 

adotamos certa cautela na interpretação dos nossos resultados, inclusive no que se 

refere a avaliação das propriedades psicométricas da EMA. Nossa principal 

sugestão nesse caso é que outros trabalhos sejam realizados com alunos das mais 

diversas regiões do Brasil e de diferentes cursos de graduação para que essa 

avaliação possa ser feita de maneira mais robusta. Além disso, futuros trabalhos 

devem explorar outras ferramentas de análise, como a Análise Fatorial 

Confirmatória, por exemplo, que podem fornecer informações complementares sobre 

as características da escala. 

Traçamos então o perfil motivacional dos alunos dos diferentes cursos de 

Física do Instituto de Física de São Carlos, utilizando uma maneira inovadora que se 

baseia na motivação predominante de cada indivíduo. Nossos dados revelaram um 

perfil motivacional bastante ajustado dos participantes, com maior incidência de 

alunos motivados intrinsecamente por conhecimento, tipo de motivação com maior 

autonomia dentre as que constituem a linha do continuum. Isso mostra que a maioria 

de nossos alunos são motivados apenas pelo prazer de adquirir conhecimento em 

suas áreas de estudo. O tipo de motivação com menor incidência nesta pesquisa foi 

a desmotivação, outro dado positivo, já que esperamos que em os níveis 

educacionais, mas particularmente no ensino superior, os alunos tracem seus 

objetivos e estejam motivados para persegui-los, ainda que independente da 

regulação principal. 

Vale ressaltar que embora o nível de desmotivação seja baixo, ele não é nulo, 

e obviamente, é importante e necessário que se investigue melhor as causas 

principais associadas a isso. Em particular, os cursos de Física apresentam alto 

índice de evasão e essa pode ser uma das causas principais. Dessa maneira, 
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realizar estudos que visem entender melhor esse processo é de extrema importância 

para que as Universidades e professores possam tomar conhecimento e planejar 

ações que visem suprir as necessidades detectadas, melhorando não apenas o 

ambiente acadêmico, mas também as estatísticas de abandono de curso. 

Ao segmentarmos nossos dados e analisarmos cada um dos cursos de Física 

do IFSC, concluímos que a distribuição do perfil motivacional é praticamente a 

mesma. O único curso que se diferencia, ainda que de maneira sutil, dos demais, é 

o curso de licenciatura. Nesse caso, notamos uma prevalência da motivação 

extrínseca por controle externo, o que, em nossa opinião, está relacionada ao 

público que realiza esse curso. Na Lic, muitos dos alunos encaram o curso como 

apenas mais uma etapa para que possam atuar como professores. Muitos deles, 

inclusive, já dão aulas particulares ou mesmo atuam como assistentes em escolas e 

ingressam no curso em busca do diploma que viabilizará o prosseguimento na 

carreira escolhida. 

Em relação a separação dos dados por sexo, observamos que as mulheres 

apresentam maior incidência de motivação extrínseca por controle externo quando 

comparadas com os homens participantes desse estudo. Esse resultado vai de 

acordo com alguns outros reportados na literatura, mas os motivos por trás desse 

achado ainda permanecem em aberto e precisam ser mais bem avaliados com 

estudos que utilizem instrumentos que sejam sensíveis às causas. 

Essa mesma diferença foi notada quando comparamos ingressantes e 

veteranos. Nossos dados mostraram maior incidência para motivação extrínseca por 

controle externo entre os veteranos em relação aos ingressantes. Esse fato nós 

creditamos ao pragmatismo que os veteranos vão desenvolvendo ao longo dos anos 

de universidade, tornando seu foco, e suas respectivas ações, mais focadas para 

seu objetivo final, que é seguir sua trajetória profissional. Dessa maneira, passam a 

encarar os desafios mais centrados nas necessidades e regras impostas pelo meio. 

Já os ingressantes apresentam maior motivação intrínseca por conhecimento, 

o que é natural em um curso de Física. É comum em unidades que oferecem esses 

cursos de graduação que se ouçam frases como “Eu escolhi esse curso para 

conhecer melhor como funciona o mundo”. Esses comentários, comumente 

advindos dos alunos ingressantes, revela um alto interesse pelo conhecimento que 

será adquirido ao longo da graduação. 
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Em relação as análises levando em conta o perfil socioeconômico dos alunos 

avaliados, não encontramos correlação alguma com o perfil motivacional. Como já 

foi discutido, é provável que esse fato esteja associado ao nível socioeconômico alto 

dos alunos participantes desta pesquisa. Cerca de 80% dos respondentes estão 

distribuídos nas classes A, B1 e B2. Logo, para estes alunos, o fator socioeconômico 

não é determinante e não interfere nos seus respectivos níveis motivacionais. Além 

disso, os poucos alunos potencialmente necessitados são muito bem assistidos ao 

ingressarem no IFSC. Estes alunos contam com uma ótima infraestrutura local, além 

de ter a oportunidade de conseguir auxílios para alimentação, transporte, moradia, 

entre outros. Dessa forma, para os alunos do IFSC que participaram desta pesquisa, 

a variável socioeconômica não é algo preponderante para influenciar no perfil 

motivacional. 

Outra variável analisada quanto a correlação em relação ao perfil 

motivacional, foi o desempenho acadêmico, analisado através da média ponderada 

dos alunos. Novamente, não encontramos correlação significativa entre o perfil 

motivacional e o desempenho acadêmico dos alunos. Este resultado contraria o que 

é encontrado em outros níveis de ensino, como fundamental e médio, onde as 

pesquisas mostram que essa variável está relacionada com o perfil motivacional dos 

alunos. Provavelmente, quando ingressam nas Universidades, as notas obtidas nas 

avaliações não tenham tanto peso para os alunos como nos anos anteriores, ou 

seja, mesmo quando o desempenho acadêmico não é tão bom como o esperado, 

outros fatores da vida acadêmica assumem o papel de modular sua motivação. 

Nesse caso, vale a ressalva de que se torna ainda mais importante, então, entender 

melhor que fatores são esses e quais estariam particularmente ligados ao processo 

que leva os alunos a se desmotivar. Outro ponto que precisa ser avaliado com 

cuidado é se a utilização da média ponderada desses alunos é realmente uma boa 

medida de desempenho acadêmico. Particularmente no curso de Física, seria 

importante avaliar o quanto o aprendizado efetivo possa estar satisfazendo o aluno, 

independentemente de seu desempenho nas avaliações tradicionais, normalmente 

baseadas em provas escritas, que podem ter seus resultados modulados por outras 

variáveis que não apenas o domínio do conteúdo. 

Em suma, até onde sabemos, esse é o primeiro estudo realizado no sentido 

de levantar o perfil motivacional de estudantes de graduação em Física e nossos 

dados não apenas contribuem para os estudos de motivação, mas também para 
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uma melhor caracterização dos alunos dessa área. Normalmente, as áreas que 

compõem as chamadas ciências duras, que inclui a Física, são conhecidas por dar 

pouca atenção ao indivíduo e estudos como esse são um primeiro passo no sentido 

de compreender como variáveis psicológicas podem afetar no desempenho dos 

alunos ao longo do seu processo de formação no ensino superior. Isso deve, em 

algum momento, fomentar programas de intervenção nas instituições de ensino de 

maneira a criar um ambiente cada vez mais favorável ao aprendizado e mais 

adequado à realidade atual dos alunos em formação. Isso certamente deve 

contribuir para aprimorar cada vez mais o processo de formação de profissionais e, 

consequentemente, apresentar algum reflexo no sentido de reduzir a evasão, um 

problema cada vez mais preocupante nos dias atuais. 
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A APÊNDICE A – PERFIL MOTIVACIONAL CONSIDERANDO QUATRO FATORES 

 

A Figura 20 mostra o perfil motivacional dos alunos do IFSC, considerando a 

divisão de fatores encontrada através da análise fatorial exploratória. Nesse caso, 

notamos que a motivação predominante encontrada para nossa amostra é aquela 

representada pelo agrupamento dos itens relativos à motivação extrínseca por 

controle externo e motivação extrínseca por identificação, seguida pelas motivações 

intrínsecas, o segundo nível de motivação mais presente. Assim como visto na 

análise com sete fatores, o nível de desmotivação e motivação extrínseca por 

introjeção dos alunos do IFSC são baixos. 

 

Figura 20 - Perfil motivacional dos alunos de cursos de Física do IFSC. DESM: desmotivação, 
MEINTRO: Motivação Extrínseca por Introjeção, MECE: Motivação Extrínseca por 
Controle Externo, MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MI: Motivação 
Intrínseca. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Considerando a segmentação por curso, encontramos perfis ligeiramente 

diferentes para os respectivos alunos, conforme pode ser visto na Figura 21. 

 

DESM MEINTRO MECE+MEID MI 



106 

 

Figura 21 - Perfil motivacional dos alunos de cursos de Física do IFSC, separados por curso. DESM: 
desmotivação, MEINTRO: Motivação Extrínseca por Introjeção, MECE: Motivação 
Extrínseca por Controle Externo, MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MI: 
Motivação Intrínseca. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Ao observamos o perfil motivacional dos alunos do IFSC, segmentados por 

cursos, notamos que o perfil motivacional dos alunos da CFBio e Lic são os que 

mais se aproximam. Ambos apresentam maior nível da composição entre motivação 

extrínseca por controle externo e por identificação. Na sequência, aparece a 

combinação das motivações intrínsecas. A motivação extrínseca por introjeção 

encontrada foi baixa e a desmotivação aparece com o menor nível. 

Já para os alunos dos cursos de Física e FisComp, o maior nível motivacional 

encontrado foi o representado pelas motivações intrínsecas, seguido por motivações 

extrínsecas por controle externo e identificação. Assim como para os demais cursos, 

a motivação extrínseca por introjeção foi baixa e a desmotivação quase ausente. 

Após a separação dos dados por sexo e levando em consideração a 

porcentagem de cada população, construímos os perfis motivacionais dos homens e 

mulheres participantes da pesquisa, representados na figura abaixo. 
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Figura 22 - Perfil motivacional dos alunos de cursos de Física do IFSC, separados por curso. DESM: 
desmotivação, MEINTRO: Motivação Extrínseca por Introjeção, MECE: Motivação 
Extrínseca por Controle Externo, MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MI: 
Motivação Intrínseca. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Novamente, os resultados não diferem de maneira significativa do encontrado 

em nossa análise com todos os fatores continuum. O perfil encontrado para ambos 

os sexos é bastante similar, apresentado maior nível motivacional no fator que 

agrupou as motivações extrínsecas por controle externo e por identificação. Em 

seguida, aparecem as motivações intrínsecas, seguida pela motivação extrínseca 

por introjeção. A desmotivação é bastante baixa para homens e mulheres. 

Comparando os perfis obtidos, notamos que as alunas do sexo feminino 

apresentam maior motivação extrínseca por controle externo e identificação em 

relação aos alunos do sexo masculino. Já em relação as motivações intrínsecas, os 

homens apresentaram nível ligeiramente superior em relação às mulheres. 

Considerando apenas os ingressantes de 2016 e 2017, os perfis 

motivacionais obtidos são muito parecidos, com pequena flutuação na desmotivação 

e motivação extrínseca por introjeção, que compõem as motivações com nível mais 

baixo na amostra (Figura 23). 
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Figura 23 - Perfil motivacional dos alunos de cursos de Física do IFSC, considerando apenas os 
ingressantes nos anos em que participaram do estudo. DESM: desmotivação, MEINTRO: 
Motivação Extrínseca por Introjeção, MECE: Motivação Extrínseca por Controle Externo, 
MEID: Motivação Extrínseca por Identificação, MI: Motivação Intrínseca. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Já quando comparamos ingressantes com veteranos, o resultado obtido é o 

mostrado na Figura 24. Em ambos os grupo analisados, o maior nível motivacional 

foi aquele composto pelas motivações extrínsecas por controle externo e 

identificação. Na sequência, as motivações intrínsecas aprecem com valor 

expressivo. A motivação extrínseca por introjeção foi baixa, mas o menor nível 

encontrado foi de desmotivação. 

Comparando os perfis notamos que os veteranos apresentam maior nível de 

motivação extrínseca por controle externo e identificação em relação aos 

ingressantes. Enquanto isto os ingressantes apresentam maior nível das motivações 

intrínsecas em relação aos veteranos. 
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Figura 24 - Perfil motivacional dos alunos de cursos de Física do IFSC, considerando os 
ingressantes e os veteranos dos cursos. DESM: desmotivação, MEINTRO: Motivação 
Extrínseca por Introjeção, MECE: Motivação Extrínseca por Controle Externo, MEID: 
Motivação Extrínseca por Identificação, MI: Motivação Intrínseca. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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A ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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A ANEXO B – ESCALA DE MOTIVAÇÃO ACADÊMICA 
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A ANEXO C – CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL 

 

 


