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RESUMO 
Este estudo qualitativo teve por objetivo delimitar um perfil de 
alunos e seus estados motivacionais, dentro de um período de 
tempo, visando o entendimento sobre a aderência em cursos de 
Educação a Distância (EAD). A metodologia utilizou a aplicação 
de questionários mistos em duas fases, no início do curso e após 
seis meses. A amostra foi composta por alunos adultos, maduros, 
com pelo menos uma graduação completa, professores de ensino 
básico em exercício, nas redes pública e privada, frequentes e 
participantes, do curso de Pedagogia semipresencial, oferecido 
pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquista Filho” 
(UNESP). Como resultados obtidos, verificaram-se a 
possibilidade de se obter sinergia entre as motivações internas e 
externas, a interatividade e a interação social como ativação de 
aderência ao curso e a delineação de um perfil. Considerou-se 
importante, a continuação do monitoramento dos estados 
motivacionais dos alunos, como contribuição ao paradigma de 
desenvolvimento da modalidade de Educação a Distância. 

Categorias e Descritores de Assunto 
K.3.1 [Computer uses in Education]: Distance learning 

Termos gerais 
Human Factors 

Palavras-chave 
Educação a Distância, Motivação, Perfil. 

1. INTRODUÇÃO 
As discussões sobre o fenômeno “aderência” têm instigado 
estudiosos de diversas áreas a investigar a complexidade de 
variáveis que envolvem este termo; havendo necessidade de 
sistematização para uma melhor compreensão. Utilizada na 
engenharia, medicina, administração, psicologia, marketing, entre 
outros, tem sido adotada para descrição de fenômenos com 
características similares.  

 

 

De forma geral, a aderência está associada a uma combinação de 
adesão e ancoragem. Sendo que, no sentido figurativo revela uma 
afinidade, ligação ou apego a uma idéia filosófica, ideológica, ou 
mesmo a um tratamento ou a um modismo, explicitando sua 
amplitude de abordagem. Soma-se ainda ao fenômeno, o leque de 
dificuldades, em diversos níveis, para se manter uma situação, 
seja ela qual for. Embora áreas diferentes utilizem esta 
nomenclatura, nas investigações com pessoas, a satisfação de 
quesitos, ou mesmo de aspectos intrapessoais e interpessoais são 
percebidos de forma recorrente, para que uma “aderência” seja 
mantida. Nesse sentido, infere-se a possibilidade de se vislumbrar 
um perfil de alunos que se mantêm aderentes a cursos que 
empreguem a modalidade de Educação a Distância (EAD). Assim 
sendo, o objetivo deste trabalho foi estabelecer um perfil de 
alunos e seus estados motivacionais, dentro de um período de 
tempo, visando à compreensão do fenômeno “aderência” em 
cursos de Educação a Distância. 

2. OS ESTUDOS SOBRE MOTIVAÇÃO 
O termo “motivação”, de origem latina, refere-se à movere, 
movimento, mudança, que pode ser entendida como agir, num ato 
de vontade, em relação a um determinado objeto ou circunstância. 
Do ponto de vista da Biologia, o termo sugere o estudo dos 
desejos e necessidades de um organismo, envolvendo fatores que 
energizam o movimento e lhe dão direção. Ainda por esta 
perspectiva, este estado surge inicialmente, para resolver 
processos reguladores básicos essenciais, ligados à sobrevivência 
(necessidade e impulso). As necessidades internas motivam nosso 
comportamento, orientando-nos em direções e objetivos 
específicos. Estas reflexões possibilitam extrair três funções da 
“motivação”: a direção, a ativação (que aumenta o alerta geral e 
energiza o indivíduo para a ação) e a organização, na qual são 
combinados diversos componentes comportamentais em um 
sequência coerente com um objetivo ou tarefa a serem atingidos. 
Expande sua definição ao inserir-se nos estudos da Psicologia, 
com acréscimo de outros elementos. Por exemplo, sua associação 
com o termo “instinto”, que embora bastante desgastado, permitiu 
descobertas em relação à origem e organização de padrões fixos 
de ação. Segundo William James (1842-1910), responsável pela 
formalização da teoria dos instintos dentro da área da Psicologia, Castilho, Jaqueline., Garcia, Marta., Fernandes, Ana Júlia. (2010). Aderência Discente em 
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as pessoas não são apenas seres intelectuais, mas criaturas dotadas 
de emoção e vontade, que atribuem maior grau de realidade às 
coisas que despertam a natureza emocional e evolutiva. Para ele, 
somente era verdadeiramente real, o que tinha alguma relação com 
o eu do indivíduo; que o estimulava emocionalmente e que o 
impelia à ação. Esses “instintos” estariam relacionados a um 
comportamento inato, comum, e que aparece na presença de um 
estímulo-chave. Com outros estudos, o conceito de “motivação” 
foi ampliado, aparecendo articulado ao termo “esforço”; tanto em 
relação à busca, aproximação ou atração que as pessoas sentem 
em relação a certas situações; como à intensidade de esforço 
despendido em uma determinada circunstância. Embora exista um 
grande número de definições para o termo, o desconhecimento e 
até mesmo a ambigüidade que pode permeá-lo, afeta 
negativamente não só a aplicação de estratégias e técnicas, mas 
também resultam numa opacidade em reconhecer como essas 
diferentes estratégias interagem nos e com os indivíduos. Tanto na 
Educação presencial como na Educação a Distância, a motivação 
tem papel determinante para que a ação ensino-aprendizagem 
aconteça.  Agrava-se o fato de que um aluno de EAD está 
sozinho, num ponto geográfico e deve ativar um rol de 
motivações que colaborem em seu autodidatismo. Visser (1997) 
alerta sobre o obstáculo que o isolamento parece ser, para o aluno 
de EAD. King (2002) referendou o sucesso de sua pesquisa num 
modelo híbrido (presencial e online) de ensino, enfatizando a 
forma como a interação entre estudantes e como os relatos de suas 
experiências colaboraram. A relevância de dispor para estes 
alunos, um material didático atraente, reforçador da motivação foi 
elencada por Alves; Silva e Anjos (2007). Para eles, de outro 
modo, corre-se o risco do aluno perceber a atividade como 
cansativa, podendo até abandoná-la antes de completá-la. A EAD 
busca a maturidade de alguns preceitos do ensino presencial, 
tornando premente a necessidade de aprofundamento de 
pesquisas. 

3. METODOLOGIA 
3.1 Natureza do estudo 
Este estudo tem natureza qualitativa, pois envolveu um 
aprofundamento de investigação, desenvolvido por meio de 
registros por escrito, com detalhes de fatos obtidos diretamente 
nas aulas presenciais e indiretamente, via plataforma; 
apresentando interpretação e análise de dados (ALVES-
MAZZOTTI, 1998). 

3.2 Objetivo 
Delimitar um perfil de alunos e seus estados motivacionais 
declarados, dentro de um período de tempo, visando o 
entendimento sobre a aderência em cursos de Graduação 
realizados por Educação a Distância (EAD). 

3.3 Contexto da coleta de dados 
Entre 2009 e 2010, organizou-se de forma pioneira, a 
Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), 
Programa do Governo do Estado de São Paulo criado pelo 
Decreto nº 53.536 de 9 de outubro de 2008, objetivando expandir 
o ensino superior público de qualidade. Trata-se de uma ação 
cooperativa, articulada pela Secretaria de Ensino Superior do 
Estado de São Paulo com as universidades estaduais paulistas - 
USP, UNESP e UNICAMP e com o CENTRO PAULA SOUZA, 
com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São 

Paulo (FAPESP), da Fundação do Desenvolvimento 
Administrativo Paulista (FUNDAP), da Fundação Padre Anchieta 
(FPA) e da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Em relação 
ao curso de Pedagogia semipresencial, a UNESP, é a instituição 
responsável pelo seu desenvolvimento nos pólos de EAD, 
distribuídos por vinte e uma cidades do estado. O curso utiliza a 
plataforma TELEDUC, que proporciona um ambiente virtual de 
aprendizagem dotado de um conjunto de ferramentas que 
permitem o desenvolvimento das mesmas atividades pedagógicas 
realizadas em sala de aula no ambiente eletrônico da Internet, 
além de contar com material de apoio produzido pela Fundação 
Padre Anchieta e veiculado pelo canal digital UNIVESP TV, 
criado especialmente para o Programa UNIVESP. Essa 
investigação foi realizada durante o curso de Graduação em 
Pedagogia a Distância, com duração de três anos e meio, 
pertencente ao Programa de Formação de Professores em 
exercício, com habilitação para a Educação Infantil, Séries Iniciais 
do Ensino Fundamental e Gestão Escolar, na modalidade 
semipresencial. Inicialmente 

3.4 Instrumento utilizado: questionários 

conseguiu-se a autorização das 
coordenações pedagógicas e de mídia e obteve-se dos 
participantes, seu consentimento livre esclarecido de participação 
na investigação. 

Para Thiollent (1994), o questionário não é suficiente em si 
mesmo para processar os dados adequadamente, há necessidade 
de uma discussão com função argumentativa, dando relevo e 
conteúdo social às interpretações. Por esse motivo, optou-se pelo 
“Questionário Misto Bifásico” (QMB), como instrumento de 
captação de informações referentes ao perfil e aos estados 
motivacionais. Seltiz e Deutsch (1971, p. 265) afirmam a 
importância na pesquisa social, das descrições verbais dos 
participantes “para obtenção de informação quanto aos estímulos 
ou experiências a que está exposta e para o conhecimento de seu 
comportamento”. Esses autores citam vantagens no uso e 
aplicação deste tipo de instrumento, já que os questionários 
asseguram certa uniformidade de uma situação de mensuração 
para outra, através de frases padronizadas, ordem das perguntas, 
instruções para o registro de respostas. O questionário usado 
combina perguntas abertas e fechadas, daí a denominação de 
“misto”. Richardson (1989) assevera que as perguntas fechadas 
destinam-se a informações sociodemográficas dos sujeitos, as 
perguntas abertas aprofundam as opiniões do pesquisado e a 
categoria “outros” ou “mista” (questão fechada, seguida do termo 
“especificar”), contribui para determinar, reformular e esclarecer 
as alternativas da pergunta fechada. Esse instrumento foi 
denominado “bifásico” porque sua aplicação se realizou em duas 
fases do curso. Explicitam-se como razões para aplicação do 
questionário dessa forma, a tendência a evasão de alunos dos 
cursos em EAD. Os dois questionários tinham um “Cabeçalho”, 
com questões gerais factuais sobre os sujeitos e identificação 
cifrada, já que deveria ser aplicado duas vezes com a mesma 
pessoa. Os dois questionários continham uma assertiva cada, na 
qual o sujeito responderia se concordava ou não, revelando sua 
opinião. O intuito era remeter o participante a uma reflexão sobre 
os tipos de motivações e possíveis variações, que o levaram a se 
comprometer com a realização de uma graduação semipresencial. 
Quanto às instruções, houve a necessidade de se alertar os 
participantes sobre a necessidade de se assinalar todas as 
respostas. O procedimento utilizado para a coleta foi a entrega do 
impresso e seu recolhimento depois de meia hora. É importante 

155

http://www.univesp.ensinosuperior.sp.gov.br/39/univesp-polos-pedagogia�


mencionar que os pesquisadores são também orientadores de 
curso da amostra, sendo que o contato direto nas aulas 
presenciais, os comentários feitos durantes as dinâmicas 
desenvolvidas, as postagens das atividades que envolvem a 
“memória dos professores”, colaboraram na construção das 
reflexões expostas a seguir. 

3.5 Análise dos dados 
Para examinar os dados obtidos, optou-se pela “Análise de 
Conteúdo Temático”, a qual, para Selltiz e Deutsch (1971), é uma 
técnica que se desenvolveu, sobretudo, a partir da progressão dos 
recursos dos meios de comunicação de massa. Bardin (1977, p. 
38) a define como “um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição de conteúdos das mensagens”. O mesmo autor ainda 
destaca que, o fundamento da especificidade desse método é a 
articulação entre a superfície dos textos, simples interpretação da 
mensagem dos sujeitos com os fatores que determinaram essas 
respostas deduzidas logicamente, procurando se estabelecer uma 
correspondência entre as estruturas semânticas e as estruturas 
psicológicas ou sociológicas. Vários autores concordam que essa 
forma de análise deve ser feita sob alguns controles, para torná-la 
sistemática e objetiva (SELLTIZ E DEUTSCH, 1971; 
RICHARDSON, 1989). Nessa perspectiva, as categorias usadas 
devem se apresentar claras e explicitamente definidas; o analista 
não pode selecionar e descrever apenas o que lhe parece 
interessante, mas precisa classificar metodologicamente todo o 
material levantado significativo da amostra, não descartando a 
possibilidade de se usar algum processo quantitativo para se 
conseguir uma medida da importância e da acentuação no 
material. Com base na freqüência das respostas obtidas foi feita 
uma categorização em duas etapas: a primeira, por meio de um 
inventário e a segunda, por meio de uma classificação. A partir do 
tratamento dos resultados dessa classificação, foram realizadas 
inferências e interpretações. No caso desse estudo, os dados 
resultantes da “Análise de Conteúdo Temático” foram 
apresentados de maneira percentual, sob a forma de “tabelas” (ao 
se tratar das opiniões de duas coletas com intervalo de tempo), 
feitas apenas para ilustrar. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Resultados e discussão 
Como foram levantadas grandes quantidades de informações, 
acompanhou-se as sugestões de Alves-Mazzotti (1998, p.170) em 
“decidir o que interessa primordialmente”. O foco principal foi 
levantar o perfil dos alunos e os aspectos motivacionais 
declarados relevantes, para a manutenção de sua aderência nesse 
curso de Graduação realizado no formato EAD. 

4.2 Perfil 
A amostra foi composta pelos participantes deste curso, com perfil 
bem específico: professores em exercício, e que por meio de 
concurso vestibular, realizado pela Fundação para o Vestibular da 
Universidade Estadual Paulista (VUNESP) ingressaram em março 
de 2010, como alunos regulares de graduação. Foram abertas 
1.335 vagas totais no Estado de São Paulo. Sendo que o Pólo 
pesquisado (São Vicente- SP) ofereceu 100 vagas. Inicialmente 
foram matriculados 87 alunos. Durante a aula inaugural, solicitou-
se a anuência dos alunos para a participação na pesquisa; bem 
como, foi apresentando o termo de consentimento livre e 

esclarecido, e prestadas elucidações sobre os termos de 
divulgação dos resultados em reuniões científicas e artigos. O 
número de participantes da primeira coleta, em março/2010, foi de 
85 alunos presentes na aula inaugural. Nos primeiros dois meses 
houveram outras chamadas de matrícula, e esse número inicial 
flutuou, já que o intuito era completar o número de vagas 
remanescentes. Após seis meses de curso, o número de alunos 
presentes e participantes das atividades presenciais e virtuais ficou 
em 80 pessoas. Para Toczek et al (2008), as maiores áreas de 
concentração de cursos superiores a distância, com um total de 
91,47%, compreendem a área de educação e a área de Ciências 
Sociais, Negócios e Direito. Estes estudiosos apontam ainda que a 
evasão para os cursos de Pedagogia em EAD são os mais baixos 
da média nacional, 22,29%; alegando para tal a menor resistência 
ao modelo de ensino a distância e consequentemente um 
amadurecimento dos alunos desta área. Vale ressalvar que, no dia 
da segunda aplicação do QMB, muitos alunos ausentaram-se, por 
ser véspera de feriado, dos 80 alunos freqüentes, no momento da 
segunda coleta, haviam presencialmente 58 pessoas. 

4.2.1 Faixa etária 
 

Faixa Etária Part. 1ª Coleta (%)  Part. 2ª Coleta (%) 

De 20-29 anos 19 25 

De 30-39 anos  51 42 

De 40-49 anos 22 25 

De 50-59 anos 5 4 

Acima de 60 anos 1 4 

Não respondeu 2 0 

Total  100 100 

Tabela 1. Faixa Etária da Primeira e Segunda Coletas 

 
A amostra da primeira coleta foi caracterizada por adultos 
maduros, predominantemente de 30-39 anos (51%) e 40-49 anos 
(22%). Os adultos jovens eram 19%, e acima de 50, obteve-se o 
índice de 6%. Na segunda coleta, o panorama geral pouco se 
alterou, havendo ainda a predominância dos sujeitos adultos, de 
30-39 anos, com 42% e 40-49 anos, com 25%. Por esta tabela foi 
possível notar uma redução do número de adultos, com faixa 
etária entre 30-39 anos. Erikson (1980) preconiza que o 
desenvolvimento psicossocial passa por oito crises normativas ou 
conflitos nucleares entre sentimentos opostos, em oito estágios de 
vida. Tomando por base a faixa etária da amostra, é possível 
observar o predomínio dos adultos maduros (“produtividade vs. 
auto-absorção”). Fase, segundo Erikson (1980) de generatividade, 
que envolve um conjunto de dimensões ou facetas, como a 
inclusividade, o orgulho, a responsabilidade, a produtividade 
profissional, a parentalidade, o sentimento de ser necessário e a 
honestidade. Momento propício de superação de conflitos 
relacionados à estagnação e inércia.  Nos conteúdos do QMB dos 
pesquisados foi possível recuperar estados motivacionais que 
indiciam esta fase, como por exemplo, “estou no curso para 

ajudar a comunidade”, ou “desejo contribuir para o ensino de 

qualidade”. Ainda quanto à faixa etária apresentada pela amostra, 
acrescentam-se outras possibilidades de análise, como focar as 
fases da carreira docente de Huberman(1992). O autor categorizou 
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o ciclo da docência em cinco etapas: início de carreira, 
estabilização, diversificação e a fase final. A maioria da amostra 
enquadrava-se na fase de estabilização, com professores entre 10 e 
12 anos de magistério. Apenas uma das professoras encontrava-se 
para se aposentar. Os resultados aqui obtidos são corroborados 
pelos estudos realizados por Belanger e Jordan (2000). Esses 
autores também demonstram que a idade do aluno influencia 
diretamente o aproveitamento do curso quando na modalidade a 
distância. Na concepção dos autores, é preciso ter certa 
maturidade para se propor a estudar por meio de um ambiente 
virtual de aprendizagem e não se dispersar. Em contexto virtual, a 
responsabilidade do aluno pelo próprio aprendizado aumenta: é 
preciso ter disciplina por que, diferentemente do que se pensa, a 
modalidade de ensino a distância exige uma disponibilização de 
tempo e de dedicação aos estudos. O diferencial, no entanto, está 
no fato de que este tempo pode ser flexível e dosado pelo próprio 
aluno, indício de características da maturidade (conhecimento de 
si próprio, domínio de suas escolhas, entre outras). 

4.2.2 Gênero 
 

Gênero Part. 1ª Coleta (%) Part. 2ª Coleta (%) 

Masculino 38 42 

Feminino  62 58 

Não respondeu 0 0 

Total 100 100 

Tabela 2. Faixa Etária da Primeira e Segunda Coletas 

 
Em relação ao gênero, os pesquisados tanto da primeira (62%) 
quanto da segunda coleta (58%) são majoritariamente femininos. 
Segundo Barros, Mendonça e Blanco (2001), a natureza 
eminentemente feminina da docência no ensino fundamental 
brasileiro é evidente, na medida em que 5% das mulheres 
ocupadas são professoras no ensino fundamental, ao passo que 
apenas 0,3% dos homens que trabalham encontram-se nesta 
ocupação. Entretanto os autores asseveram que este panorama 
vem sendo alterado nos últimos vinte anos. 

4.2.3 Estado civil 
 

Estado Civil Part. 1ª Coleta (%) Part. 2ª Coleta (%) 

Solteiro 46 50 

Casado  46 43 

Outros 8 7 

Não respondeu 0 0 

Total 100 100 

Tabela 3. Estado Civil da Primeira e Segunda Coletas 

 
Os estados civis apresentados na primeira coleta foram solteiros 
(46%), casados (46%) e outros (8%). Vale ressaltar que, o termo 
“casado”, neste estudo considerou união estável, e o termo 
“outros”, seria viúvo ou separado. Observa-se na segunda coleta, 
que houve uma queda na presença do número de alunos casados. 
Nos resultados apresentados por Goulard Jr. (2008), ao realizar 

um inventário de sintomas de estresse em professoras da rede 
estadual, o autor chegou à verificação de que o número de 
professoras separadas e divorciadas com estresse é 
significantemente maior em comparação com as professoras 
casadas e solteiras. Ainda em relação ao estado civil, as 
professoras viúvas e aquelas que vivem em relação consensual são 
as menos expostas. A presença do estresse em um número maior 
de professoras separadas e divorciadas talvez tenha relação com 
os múltiplos papéis sociais que elas precisam assumir. Outro dado 
da pesquisa de Goulard Jr. (2008), foi a constatação de que, 
proporcionalmente, quanto maior a quantidade de filhos, maior é 
o número de professoras apresentando estresse. Infere-se ao 
articular “estado civil”, “estresse” e “aderência em EAD de longo 
prazo”, a possibilidade de que uma insatisfação grande e latente 
possa servir como motivador.  

4.2.4 Escolaridade 
 

Escolaridade Part. 1ª Coleta (%) Part. 2ª Coleta (%) 

Normal/Magistério 12 6 

Ens. Sup. incompleto 7 4 

Ens. Sup. complete 70 71 

Pós-graduação 10 17 

Outros 1 2 

Não respondeu 0 0 

Total 100  100 

Tabela 4. Escolaridade da Primeira e Segunda Coletas 

 
Em relação à escolaridade, tanto na primeira como na segunda 
coleta, mais de 70% dos alunos já possuíam uma graduação 
completa. Muitos deles revelaram em conversas em sala, que 
tinham o título de licenciado em várias áreas. Na segunda coleta, 
pode-se interpretar que, daqueles que ficaram, apareceu um 
número maior de pós-graduados. De posse destes dados, fica a 
questão da importância de que estas pessoas associam ao diploma 
de Pedagogia. Por estes dados percebe-se que os professores estão 
buscando uma melhor formação, o que representa um contraponto 
com o que tem sido divulgado pelas mídias. Concorda Souza 
(1998) ao dizer que, a formação docente tem melhorado ao longo 
da história em todos os níveis de ensino, com redução do número 
de professores leigos em exercício. Tanto, em conformidade com 
as exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) quanto em relação a absorção pelo mercado de trabalho. 
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4.2.5 Redes de atuação dos professores 
 

Redes  Part. 1ª Coleta (%) Part. 2ª Coleta (%) 

Estadual 53 45 

Particular 18 25 

Municipal 28 25 

Outros 1 5 

Não respondeu 0 0 

Total 100  100 

Tabela 5. Professor: redes em que atua 

 

Tanto na primeira coleta (81%) quanto na segunda (70%) 
percebe-se que, os professores em exercício do curso, estão na 
rede pública de ensino, municipal e estadual, sendo que muitos 
acumulam cargo, como forma de complementação de renda 
mensal. As cargas horárias desses profissionais variam de 20 a 40 
horas semanais. Além do pesado ritmo da jornada de trabalho, o 
magistério é, reconhecidamente, uma profissão estressante. No 
seu cotidiano, o professor depara-se com uma complexidade de 
variáveis (as demandas dos alunos, as políticas do sistema 
educacional, a gestão da unidade, entre outros) que podem 
contribuir para insatisfação e desequilíbrio físico e mental. Para 
Batista et al (2010), a saúde dos professores tem sido foco de 
preocupação de diversos segmentos da sociedade. Dentre os 
principais agravos, os mais recorrentes são os transtornos mentais, 
em especial a Síndrome de Burnout. Mereceria um 
aprofundamento de investigação, as razões que levam esses 
professores, com vínculo no funcionalismo público e consequente 
estabilidade de emprego, a disporem-se a continuar estudando, em 
seu “tempo livre”; apesar de sua extenuante carga profissional.  
Outro contraponto interessante de ser desvelado é com base no 
ciclo da docência de Huberman (1992). Os professores 
participantes da pesquisa estão na “fase de estabilização”, embora 
a grande maioria já seja estável na rede pública. Vale ressaltar que 
no Brasil, servidores públicos concursados, como é o caso da 
amostra, são efetivos, ou seja, tem estabilidade no emprego, 
adquirida após três anos de exercício na função. Enfim, 
importante mencionar que a amostra possui certa homogeneidade, 
dada em função da profissão e do estar em exercício nela, em 
relação à predominância de faixa etária, das condições 
socioeconômico-culturais, dos costumes, dos estágios de vida, e 
até mesmo quanto à facilidade de expressar suas idéias. 

4.3 Aspectos Motivacionais 
Após a análise da amostra pode-se observar certas especificidades 
no perfil dos participantes. Apoiada em investigações de outras 
áreas (WILLIAMS, 1991), que revelam que as motivações podem 
ser alteradas em função de processos, circunstâncias e tempo, 
pressupõem-se que a melhor maneira de entender os estados 
motivacionais que levam os sujeitos à aderência, é examinar o 
modo como os fatores diretamente relacionados à eles 
(personalidade, aspectos afetivos, necessidades, interesses, 
objetivos) interagem com os fatores situacionais (atratividade das 
plataforma e ferramentas, participação e interação com colegas, 
orientadores e outros agentes educacionais da plataforma, 

resultados das atividades avaliativas, entre outros). A motivação 
tem duas fontes: extrínseca e intrínseca. As extrínsecas são 
recompensas que vem externamente ou de outras pessoas, como 
reforços positivos e negativos. Pessoas com motivações 
intrínsecas esforçam-se interiormente para serem competentes e 
autodeterminadas em busca de realizar com sucesso uma tarefa 
específica. Gostam de ação, ativação, focalizam-se em se divertir e 
aprender. Caminhando nesse sentido, foram analisadas a seguir as 
motivações intrínsecas e extrínsecas. 

4.3.1 Motivações Intrínsecas 
A motivação para realização de algo é identificada como os 
esforços empregados para o domínio de uma tarefa, o alcance de 
um objetivo, a superação de obstáculos ou ainda como uma auto-
avaliação positiva. A motivação intrínseca é uma orientação 
interna para obtenção de êxito, para persistir ante o fracasso ou 
para experimentar orgulho, em suas realizações pessoais próprias. 
As pessoas participam de cursos em EAD por diversas razões 
intrínsecas. 

Motivações intrínsecas  
Part. 1ª Coleta 

(%) 
Part. 2ª Coleta 

(%) 

Desenvolver-se internamente 51 43 

Aprender novas práticas 
pedagógicas 

16 36 

Satisfazer do ego 9 0 

Obter sucesso profissional 
como realização pessoal 

8 0 

Atingir metas pessoais 7 0 

Participar em curso de 
qualidade 

3 21 

Desejar título de Licenciatura 2 0 

Desejar cursar Pedagogia 2 0 

Avaliar-se constantemente 1 0 

Não respondeu 1 0 

Total 100  100 

Tabela 6. Motivações Intrínsecas 

 
Inicialmente, os participantes da primeira coleta elencaram 
diversos motivos internos para participação no curso, sendo os 
mais destacados: “desenvolver-se internamente (51%)”, “aprender 
novas práticas pedagógicas (16%)”, “satisfazer o ego (9%)”. O 
“desenvolver-se” para os sujeitos, era revelado nos comentários 
deixados no QMB, como: “busca de novos conhecimentos”, 

“aperfeiçoamento”, “quero permanecer estudando”, “renovar-

me” e ”gosto por aprender”. Na segunda coleta, as razões mais 
apontadas continuaram sendo “desenvolver-se internamente 
(43%)” e “aprender novas práticas pedagógicas (36%)”, com uma 
modificação no terceiro item mais mencionado, que é “participar 
em curso de qualidade (21%)”. De um número maior de menções 
no início do curso, bastante influenciadas por expectativas e 
perspectivas de uma circunstância nova; tem-se após seis meses, 
uma depuração interna destas motivações. Scalan (1982) observou 
em crianças três estágios de desenvolvimento da motivação para a 
realização: estágio de competência autônoma, estágio de 
comparação social e estágio integrado de comparação social com 
conquista autônoma. Para o autor, estes estágios são sequenciais, 
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o que implica a impossibilidade de transitar do primeiro para o 
último. Se expandirmos o termo “crianças” para pessoas 
desenvolventes em contextos imprevisíveis (“novo”), no primeiro 
estágio de competência autônoma dos participantes, foi possível 
observar certo estresse dos alunos, com relação à formatação do 
curso e sua fluência. As dúvidas levantadas versavam em: “como 

seria o curso”, “como iriam administrar a freqüência nas aulas 

presenciais”, como também, em relação à implicação da 
“necessidade de reservar um tempo para estudar e realizar as 

atividades virtuais”, mesmo com uma carga horária profissional 
pesada. Outras inquietações mais pontuais referiam-se ao 
aprendizado de uso da plataforma, o domínio das ferramentas e 
sua vinculação a uma universidade pública respeitada, como 
aluno. Passado este primeiro período de seis meses, os alunos 
encontravam-se no estágio de comparação social. Algumas 
histórias comentadas em aula podem ilustrar isto.  Uma delas foi à 
do aluno de EAD que iniciou um relacionamento afetivo, por 
conta da carteirinha de estudante da UNESP/UNIVESP. Outro 
caso, recorrente com vários alunos foi uma diferenciação por parte 
da direção das escolas onde trabalham, em relação aos seus 
colegas. O pólo de São Vicente acolhe alunos do litoral sul de São 
Paulo. Nessa região, denominada de Baixada Santista, o número 
de cursos de graduação de universidades locais, particulares e 
pagas é dominante, ser aluno regular de uma universidade pública, 
dá status e proporciona uma distinção social. Este pensamento foi 
revelado quando um aluno mencionou “...diploma nesta 

universidade é muito importante”. 

4.3.2 Motivações Extrínsecas 
Embora exista uma corrente de teóricos que concebam as 
motivações como forças internas que impulsionam a uma meta 
(motivações intrínsecas), outros teóricos associam os estados 
motivacionais também a fatores externos, como os incentivos 
provenientes de recompensas e de modificações imprimidas pelos 
grupos sociais que interagem com os sujeitos (KASSARJIAN e 
ROBERTSON, 1991; WILLIAMS, 1991). A tabela a seguir 
revela as motivações extrínsecas do grupo pesquisado. 

Motivações extrínsecas  
Part. 1ª Coleta 

(%) 
Part. 2ª Coleta 

(%) 
Ser reconhecido 

profissionalmente  
19 24 

Pretender ocupar novos cargos  17 0 

Formar-se por Instituição 
renomada 

13 0 

Executar profissão legalmente 12 0 

Atrair-se pela agilidade e 
funcionalidade do EAD 

9 22 

Melhorar a comunidade escolar 9 0 

Contribuir para o ensino de 
qualidade 

9 0 

Buscar formação especializada 7 0 

Ampliar oportunidades  3 0 

Trocar experiências e vivências  0 24 

Atrair-se pela qualidade do 
material  

0 12 

Relacionar-se com os 
orientadores  

0 10 

Manter-se pelo incentivo e  
companheirismo 

0 5 

Atrair-se pelas disciplinas 
específicas 

0 1 

Atrair-se pela facilidade de uso 
da plataforma 

0 1 

Atrair-se pela atualidade dos 
assuntos tratados 

0 1 

Não respondeu 2 0 

Total 100  100 

Tabela 7. Motivações Extrínsecas 
 
Além das orientações voltadas aos objetivos internos, observou-se 
nesta amostra um aumento no número de motivações extrínsecas 
entre-coletas. No começo, as motivações principais para 
realização do curso eram o “ser reconhecido profissionalmente” 
(19%); isto é, por meio de incentivo financeiro e social; seguida 
de “pretender ocupar novos cargos” (17%) tanto em unidade 
escolar como na supervisão; “forma-se por instituição renomada” 
(13%); “executar a profissão legalmente” (12%), motivação 
apontada pelos sujeitos que não possuem a licenciatura e que são 
cobrados em suas instituições, por não terem o título, de acordo 
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional atual. Já, 
“atrair-se pela agilidade e funcionalidade do curso EAD”, 
motivações ligadas a facilidade do curso possui formato semi-
presencial; “melhorar a comunidade escolar” da qual participa, 
ajudando e compartilhando como novos conhecimentos e 
“contribuir para o ensino de qualidade”, todas com 9%, foram 
mencionados no primeiro QMB. Outras motivações referem-se a 
“buscar formação especializada” em Pedagogia (7%) e “ampliar 
as oportunidades no mercado de trabalho” (3%). Já na segunda 
coleta, permaneceram apenas as motivações: “ser reconhecido 
profissionalmente” (24%), e “atrair-se pela agilidade e 
funcionalidade do curso EAD” (22%). Importante destacar nesta 
última, o discurso de um aluno no começo do curso: “... não 

poderia realizar uma graduação em Pedagogia, um curso 

presencial, daí optei pelo EAD”. Na segunda coleta, percebeu-se 
que o formato EAD foi aceito, já que vários alunos enfocaram 
alguns de seus benefícios, como postar as atividades em casa, 
poder assistir novamente os vídeos transmitidos pelo canal digital, 
entre outros. Apareceu na tabulação uma série de novas 
motivações extrínsecas. No “trocar experiências e vivências com o 
grupo” (24%), foi uma das motivações mais percebidas, um aluno 
ressaltou a importância das “salas só com professores”. Quanto à 
“qualidade do material” disponibilizado (12%), ganhou destaque 
o material impresso. Em relação à motivação extrínseca 
proporcionada pelo “relaciona-se com os orientadores” (10%) 
foram apontadas competência e vínculos. O “manter-se pelo 
incentivo de amigos e companheirismo” (5%) reforçou a 
importância que os grupos sociais têm nos estados motivacionais. 
E, finalmente com 1%, atrair-se pelo estudo de “disciplinas 
específicas”, “facilidade de uso da plataforma” e “atualidade dos 
assuntos tratados”, demonstram motivações extrínsecas 
instrumentais. Embora não tenha sido coletado no QMB, foi 
possível perceber a partir de conversas durante as aulas ou nos 
intervalos, que as atribuições que os participantes fazem sobre 
seus desempenhos, estão também relacionadas às notas contidas 
na plataforma. As pontuações das atividades avaliativas, assim 
como a sua ausência nas planilhas, revelavam mais uma 
motivação extrínseca de dimensão emocional, que se assemelhava 
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ao critério de estabelecimento de recompensas. As pessoas têm 
motivos conflitantes para envolverem-se, é importante conhecê-
los e estar ciente deles para que sejam contornados de forma a não 
afetarem a participação. Mesmo na modalidade semipresencial, 
ocorreram vários tipos de interação: presencial e virtualmente com 
os orientadores e com o grupo. A interação com os orientadores 
tem papel fundamental dentro dos aspectos motivacionais, 
influenciando os participantes direta e indiretamente. Muitos 
alunos, durante este período, passaram por dificuldades pessoais, 
que afetaram suas atividades e presença no curso e quase que se 
evadiram, se não fossem os reforços positivos dos orientadores. 
Durante as aulas presenciais verificou-se que a interação com o 
grupo levou a dinâmicas sociais que fizeram despontar lideranças 
positivas e negativas e que também influenciaram os estados 
motivacionais. Em suma, a oscilação em estados motivacionais 
apresentada pela amostra, com um número aumentado de 
motivações extrínsecas é corroborada pela Teoria da Avaliação 
Cognitiva (Deci e Ryan, 2000), que asseverava que o que afeta as 
percepções de competência de um indivíduo e os seus sentimentos 
de autodeterminação afetavam também os níveis de motivação 
intrínseca. Quando a causa do comportamento está fora do 
indivíduo, é externa, a motivação intrínseca diminui. O que foi 
obtido como resultado nesta amostra. Para estes autores, quando a 
informação de competência, de forma geral para os alunos, é 
positiva, sua percepção de competência individual aumenta e com 
ela, a motivação intrínseca. È consenso entre os teóricos que 
estudam a temática “motivação”, que ela seja principalmente 
direcionada por traços internos dos indivíduos. Neste caso, é 
necessário um esforço consistente para identificação dos estados 
motivacionais e entendimento dos motivos que fazem os 
participantes envolverem-se num curso de EAD. Como foi visto, 
os motivos podem ser variados e individualizados, únicos ou 
compartilhados, da mesma forma que podem ser contraditórios. 
Tratando-se de motivos individualizados, é interessante que sejam 
feitos ajustes e correções, para satisfazer aqueles mais citados. 
Como foi possível investigar, após um tempo de curso, os motivos 
da segunda coleta, não foram necessariamente os primeiros 
citados, demonstrando a variação de motivações. Sendo assim, 
não se trata de uma boa estratégia, continuar reforçando os 
mesmos benefícios iniciais de realização de um curso, sem levar 
em consideração outros aspectos acrescidos ao longo do tempo, 
processos e circunstâncias. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As motivações podem mudar com o tempo. Entender porque 
ocorrem diferenças de motivações, para que sejam feitas 
intervenções efetivas podem garantir a conclusão de um curso 
EAD. Combinar as motivações intrínsecas com as extrínsecas vem 
a colaborar na produção de efeitos sinérgicos; não deixando de 
observar quais e em que condições as motivações extrínsecas 
afetam negativamente as intrínsecas dos participantes. As 
alterações de ambiente presencial e virtual, novas estruturações de 
ensino-aprendizagem por meio das atividades, satisfazer as 
necessidades dos participantes e pensar no ambiente virtual como 
algo a ser “ampliado” de acordo com as demandas decorrentes do 
encaminhar do curso, podem resultar em boas estratégias de 
aderência. Oferecer oportunidades múltiplas de interação, 
voltadas para a expansão de conteúdos, como por exemplo, troca 
de referências bibliográficas; diversão e companheirismo, 
proporcionados pelas dinâmicas ocorridas nas aulas presenciais, 
juntamente com o conteúdo desenvolvido de forma adequada, 

formam um conjunto de preceitos que aumentam a motivação e 
melhoram o desempenho dos participantes. A possibilidade de 
inserção de jogos pedagógicos virtuais relacionados às temáticas 
das disciplinas, assim como a disponibilização de ferramentas que 
possam convergir interesses de temáticas acadêmicas, como links 
de grupos de pesquisa online, podem ampliar as possibilidades de 
aderência ao EAD. Intensificar ao máximo o desenvolvimento dos 
participantes de forma intrínseca e extrínseca é fundamental para 
aumentar as possibilidades de sucesso do curso. Acredita-se que, 
o estudo dos perfis e a abordagem que adota a idéia de estados 
motivacionais, possam contribuir para o paradigma da Educação a 
Distância. 
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