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RESUMO 

 

A presente dissertação de Mestrado insere-se na área de pesquisa Psicologia Educacional 

e tem como tema a motivação na Educação a Distância segundo a Teoria da 

Autodeterminação. O objetivo foi conhecer os motivos de adesão e permanência de 

estudantes de graduação a Distância. Além disso, foi avaliada a motivação acadêmica de 

acordo com a Teoria da Autodeterminação. O objetivo foi conhecer os motivos de 

permanência e sua relação com a motivação. A pesquisa é quantitativa e os estudos foram 

realizados de forma exploratória e transversal. No total, foram usados três instrumentos 

de autorrelato: identificação do tipo de motivação presente nos alunos por meio da Escala 

de Motivação Acadêmica; questionário semiaberto sobre os motivos de adesão e 

permanência; e o questionário sobre a influência dos aspectos do curso na permanência 

do aluno. Os instrumentos foram aplicados via internet por meio do software Lime Survey 

entre os dias 10 de abril de 2015 e 17 de julho de 2015. A amostra foi composta por 235 

participantes, alunos de graduação a distância de uma instituição de ensino superior 

privada localizada no Sul de Minas Gerais. Os participantes revelaram alto nível de 

motivação acadêmica para estudar a distância. Os principais motivos de adesão revelados 

estão relacionados às características da instituição de ensino superior. A falta de tempo é 

a maior dificuldade para permanecer no curso e os aspectos profissionais foram os 

principais motivos de permanência relatados pelos participantes. Ficou evidente que 

todos os aspectos dos cursos propostos (por exemplo: o ambiente virtual, a coordenação, 

os professores, os tutores) influenciam na permanência e persistência do aluno. Pode-se 

inferir que a motivação pode ser um preditor de persistência e permanência de discentes 

na Educação a Distância. 

 

Palavras-chave: Gestão na Educação a Distância. Adesão. Retenção. Autonomia para 

estudar. 
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ABSTRACT 

 

The present Master dissertation is inserted at Educational Psychology research area and 

has as subject the motivation e-learning according to Self-Determination Theory. The 

main goal was to know the accession and permanency reasons of graduation students at 

e-learning. In addition, it evaluated the academic motivation according to the Self-

Determination Theory. The objective was to know the permanency of reasons and its 

relation to motivation. The research is quantitative and the studies were conducted 

exploratory and transversal way. In total, used three self-report instruments: 

identification of this kind of motivation in students through the Academic Motivation 

Scale; semi-open questionnaire on the accession reasons and permanency; and the 

questionnaire on the influence of aspects of the course in the student's stay. The 

instruments were applied via the Internet through the Lime Survey software between days 

10 April 2015 and 17 July 2015. The sample consisted of 235 participants, e-learning 

graduate students away from a private institution of higher education located in the South 

from Minas Gerais. Participants revealed high academic motivation to study e-learning. 

The main revealed accession reasons are related to the characteristics of the higher 

education institution. Lack of time is the most difficult to stay on course and professional 

aspects were the main stay of reasons reported by the participants. It became clear that 

all aspects of the courses offered (Virtual learning environment, coordination, teachers, 

tutors) influence the permanency and persistence of the student. It can be inferred that 

motivation can be a predictor of persistence and students staying in Distance Education. 

 

Keywords:  Management in E-Learning. Accession. Retention. Autonomy to study.
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1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário internacional, a motivação é relevante para investigar o processo de 

adesão e permanência no ensino superior (DECI; RYAN, 2000; KEMP, 2001; BERGE; 

HUANG, 2004). O aluno motivado tem maiores chances de ter sucesso em seus objetivos 

e persistir nos estudos (VALLERAND et al, 1989, 1992; DECI; RYAN, 2000; RYAN; 

DECI, 2000). Enquanto que o aluno amotivado apresenta menor interesse em participar 

das atividades de aprendizagem.  

No Brasil, dados do INEP (BRASIL, 2013b) indicam o contínuo crescimento da 

Educação a Distância, tanto em criação de cursos como em número de matrículas. No 

entanto, concomitante ao crescimento da modalidade no país, problemas estão surgindo 

(FIUZA, 2012). Ao mesmo tempo em que aumentou o número de matrículas na 

modalidade, o alto índice de desistência nos cursos preocupa as instituições de ensino 

superior. Assim, surge o problema da permanência de alunos na Educação a Distância. 

Como contribuir para o sucesso dos alunos? Como desenvolver ações que ajudem a 

motivá-los a persistirem no processo de aprendizagem?  

Os conceitos de adesão, permanência e evasão estão relacionados (FIUZA, 2012). 

Para estudar a permanência, é preciso entender por que os alunos escolhem realizar um 

curso a distância, quais as razões os fazem persistir no processo de aprendizagem e quais 

os motivos da evasão. Se o aluno inicia o curso, mas não se sente motivado para fazê-lo, 

existe chance de ele desistir. A evasão significa perda de recursos investidos, perda de 

tempo, prejuízo financeiro e trabalho sem resultado, ou seja, um grande problema para 

toda e qualquer instituição de ensino. Investigar os motivos de adesão e permanência pode 

ser um caminho para vislumbrar novas maneiras de evitar a desistência de alunos na 

modalidade a distância e diminuir o prejuízo financeiro e laboral das instituições.  

Entender como se dá o processo de adesão e permanência no ensino a distância é 

relevante tanto cientificamente quando do ponto de vista social, político e econômico 

(FIUZA, 2012). Tais aspectos da modalidade manifestam-se principalmente nas 

estratégias do governo brasileiro de democratizar e universalizar a educação por meio das 

novas tecnologias (MEDEIROS, 2010). Por meio da Educação a Distância, criam-se 

meios de acesso ao ensino superior e isso impacta diretamente no acesso à informação e 

nas relações políticas. A formação no ensino superior pode dar condições para a economia 

se desenvolver, qualificando profissionais e inserindo as pessoas no mundo tecnológico. 

Nassar et al (2009) afirmam que a cada estudante evadido é uma perda social, visto que 
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novos cidadãos poderiam estar sendo formados e a vaga mal aproveitada poderia suprir 

as necessidades de alguém interessado em estudar no ensino superior.  

Quanto mais a instituição contribuir para a motivação do aluno, mais condições 

psicológicas ele terá para permanecer e concluir a faculdade, e na mesma direção mais 

pessoas são qualificadas na sociedade. Assim, por meio do levantamento dos motivos de 

adesão e permanência de alunos da Educação a Distância, o objetivo deste trabalho é 

contribuir para o conhecimento da motivação do aluno para estudar e discutir como a 

instituição pode ajudá-lo a perseverar nas suas metas acadêmicas. 

O desenvolvimento deste estudo foi didaticamente dividido em 7 seções. Na 

primeira seção encontra-se a introdução da dissertação. A segunda seção aborda o 

contexto da Educação a Distância no século XXI (HAUGSBAKK; NORDKVELLE, 

2007; RODRIGUES, 2007), suas principais características (TORI, 2009; GARCIA et al, 

2011) e enfatiza o crescimento da modalidade no Brasil (MILL; CARMO, 2012). A 

terceira seção trata de três fenômenos da Educação a Distância: a adesão (FIUZA, 2012; 

BITTENCOURT; MERCADO, 2014), a permanência (FIUZA, 2012) e a evasão 

(ABBAD; ZERBINI; SOUZA, 2010; MARTINS; HOKARI, 2011; MARTINS et al, 

2013; BITTENCOURT; MERCADO, 2014). 

A quarta seção trata do conceito de motivação segundo a Teoria da 

Autodeterminação (DECI; RYAN, 2000; RYAN; DECI, 2000). Com base na Teoria da 

Autodeterminação, pretendeu-se caracterizar a motivação acadêmica dos participantes e 

discutir os motivos de adesão e permanência. Considera-se a autodeterminação uma 

qualidade importante para o aluno estudar utilizando as TDICs.  

Os objetivos da dissertação são apresentados no quinto capítulo. O sexto capítulo 

descreve o método. Na sétima seção apresentam-se os resultados e a discussão dos 

mesmos segundo o referencial teórico abordado na seção 2 e 3.  

A pesquisa é quantitativa e têm cunho exploratório e transversal. A coleta de dados 

ocorreu de abril a julho de 2015, por meio de 3 instrumentos. O primeiro instrumento é a 

Escala de Motivação Acadêmica (SOBRAL, 2003), a qual avalia o tipo de motivação do 

aluno. O segundo instrumento é um questionário com perguntas abertas e fechadas sobre 

os motivos de adesão e permanência baseado em FIUZA (2012). O terceiro instrumento 

foi criado pelo pesquisador e consiste em um questionário constituído por 17 questões 

fechadas que medem até que ponto os aspectos do curso influenciam na permanência do 

aluno.  
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Os dados desses instrumentos foram discutidos com base na Teoria da 

Autodeterminação criada por Deci e Ryan (2000), em resultados obtidos com a aplicação 

da Escala de Motivação Acadêmica (VALLERAND et al, 1989, 1992; SOBRAL, 2003; 

GUIMARÃES; BZUNECK, 2008; JOLY; PRATES, 2011) e nas pesquisas sobre adesão 

e permanência na Educação a Distância (KEMP, 2001; VELOSO; ALMEIDA, 2001; 

SIMPSON, 2006; NASSAR et al, 2008; SANTOS et al, 2008; RASLAN, 2009; 

SANTOS; NETO, 2009; LAGUARDIA; PORTELA, 2009; LEE; CHOI, 2011; FIUZA, 

2012; HENRIQUE et al, 2012; MARTINS et al 2013).  

Na aplicação dos instrumentos e na descrição dos resultados foram respeitados 

todos os princípios éticos segundo a orientação do Comitê de Ética da Universidade do 

Vale do Sapucaí. Para a caracterização da amostra foi utilizado um quarto instrumento 

sobre dados sociodemográficos. Esses dados serviram somente para conhecer o perfil dos 

participantes, por isso não houve discussão sobre eles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: CONCEITOS E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Houve mudança significativa no modo como a educação é compreendida no 

século XXI (HAUGSBAKK; NORDKVELLE, 2007). A palavra “ensinar” perdeu o seu 

espaço e cada vez mais usa-se a expressão “facilitação da aprendizagem”. Ou seja, o 

conceito “educação” está sendo entendido mais como criação de oportunidades ou 

experiências de aprendizagem do que como processo de ensino. Essas transformações na 

educação ocorreram, em grande parte, devido à inserção das tecnologias da comunicação 

e da informação no processo de aprendizagem, aspecto que fortaleceu a Educação a 

Distância.  

O termo “Educação a Distância” é genérico e abrange todos os métodos de ensinar 

em que as pessoas não precisam estar presentes em um mesmo espaço geográfico 

(RODRIGUES, 2007). O Ministério da Educação (BRASIL, 2005) define o conceito de 

Educação a Distância como uma modalidade educacional em que os alunos e professores 

estão separados, em tempo e espaço, e utilizam de meios tecnológicos de informação e 

comunicação para se relacionarem.  

Nos estudos de Fiuza (2012) sobre os conceitos de Educação a Distância, percebe-

se uma evolução na concepção de Educação a Distância, assim como um avanço na 

utilização dos recursos tecnológicos. Em 1994 não se tinha a concepção de modalidade 

de ensino como se observa no conceito de Aretio (2001, apud FIUZA, 2012, p. 23). Nesse 

período, a Educação a Distância é definida como um sistema tecnológico com poder de 

interação. Em 1996, Nunes (1996, apud FIUZA, 2012, p. 23) e Preti (1996, apud FIUZA, 

2012, p. 23) definem a Educação a Distância como um recurso ou alternativa pedagógica 

à educação presencial. Em 1999, para Llamas (apud FIUZA, 2012, p. 24) a Educação a 

Distância é vista como estratégia educativa, uma ferramenta que qualifica o modelo de 

educação tradicional. Em 2000, Holmberg (apud FIUZA, 2012, p. 23) destaca o papel da 

tutoria e o planejamento/acompanhamento da aprendizagem do aluno pelos tutores. Em 

2008, Catapan (2008, apud FIUZA, 2012, p. 24) já define a Educação a Distância como 

modalidade de ensino, conceito que vai ao encontro da definição do Ministério da 

Educação (BRASIL, 2005) e demonstra a consagração dos métodos tecnológicos para 

educar. 
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2.1 TENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Na década de 1990, a Educação a Distância era vista apenas como um recurso ou 

uma estratégia de ensino que complementava o modelo tradicional de educação 

presencial (FIUZA, 2012). Nas instituições de ensino superior brasileiras, hoje é comum 

o ensino híbrido ou o blended learning (TORI, 2009). Segundo a pesquisa NMC Horizon 

Report: 2014 Higher Education Edition, a qual investiga o futuro da tecnologia no ensino, 

a educação híbrida ou o blended learning é uma das tendências no aprendizado nos 

próximos anos:  

Os paradigmas da educação estão mudando para incluir modelos de 

aprendizagem online, aprendizagem híbrida e modelos colaborativos. 

Estudantes já passam muito do seu tempo livre na Internet, apreendendo e 

trocando novas informações. Instituições admitem que estes modelos de face-

a-face/aprendizagem online híbrida tem potencial para alavancar as 

habilidades online dos aprendizes e se desenvolve independente da academia. 

Ambientes de aprendizagem on-line podem oferecer diferentes condições de 

ação no campo físico, incluindo oportunidades para o aumento da colaboração 

e capacitação dos alunos com habilidades digitais. Modelos híbridos, quando 

projetado e executado com sucesso, permitem que os estudantes transitem da 

Universidade para algumas atividades enquanto estiverem usando a rede, 

aproveitando o melhor de ambos os ambientes. (JOHNSON, L. et al 2014, p. 

10, [tradução nossa]).  

 

Para Tori (2009), cursos híbridos ou blended learning consistem na combinação 

de atividades de aprendizagem presencial com atividades desenvolvidas a distância, 

aproveitando as vantagens de cada modalidade de ensino no que tange a: custo, adequação 

pedagógica, objetivos educacionais e contexto dos alunos. A tendência é que acabe com 

essa dicotomia entre ensino presencial e a distância, de modo que a educação seja 

subentendida a partir de ambas as modalidades. O Simpósio Internacional de Educação a 

Distância da UFSCAR (2014) é um exemplo da aplicação do ensino híbrido ou blended 

learning, em que trabalhos científicos são apresentados e discutidos utilizando-se das 

metodologias presencial e a distância. 

Sobre as tendências da educação, Alonso et al (2014) afirma que um dos grandes 

desafios hoje é construir meios para o ensino e a aprendizagem em rede. Aprender na rede 

e em rede requer uma arquitetura pedagógica, que vai desde elementos pedagógicos e 

epistemológicos a recursos tecnológicos. Para dar essas condições para a aprendizagem, 

é necessário criar formas colaborativas de aprender, trabalhar com a diversidade, ampliar 

os espaços de aprendizagem e acreditar no protagonismo das pessoas. Para Tori (2009), 
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outra tendência da educação é o compartilhamento de conteúdos digitais e a visão do 

aluno como um produtor de conteúdos. 

Um modelo de Educação a Distância que vem crescendo no século XXI é o e-

learning, definido como um método de ensino e aprendizagem baseado na internet 

(SEOK, 2008). No sistema de ensino e-learning, as ações pedagógicas são organizadas 

em uma plataforma de ensino – comumente denominado ambiente virtual de 

aprendizagem - onde ocorrem as interações entre tutores e alunos, alunos e alunos, 

indivíduos e grupos, os grupos e os indivíduos. Não há limitação do tempo e de lugar, as 

atividades de aprendizagem são realizadas conforme a autonomia do aluno (TORI, 2009). 

Essa metodologia de ensino utiliza os diversos recursos da web, das mídias e das 

tecnologias para transmitir conteúdos didáticos (ABBAD; ZERBINI; SOUZA, 2010).   

A tecnologia pode potencializar as atividades de formação, ampliando as fontes 

de conhecimento e dinamizando a aprendizagem em conexão com a realidade (GARCIA 

et al, 2011). As ferramentas tecnológicas podem contribuir para a construção do 

conhecimento assumindo o papel de mediadora do processo de ensino e aprendizagem. 

Todavia, a educação enfrenta o desafio de estabelecer um novo paradigma. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A Educação a Distância possui características específicas tanto pedagógicas como 

organizacionais (MILL et al, 2010). Para Tori (2010), a Educação a Distância engloba 

três dimensões: a distância espacial, a distância temporal e a distância interativa. A 

distância espacial refere-se à longitude geográfica entre professor e aluno, os quais estão 

instalados em diferentes localidades. Para superar as dificuldades psicológicas e 

comunicacionais, usa a tecnologia (correspondência, videoconferência, correio 

eletrônico, fóruns de discussão online). No entanto, mesmo com os avanços de 

virtualização, o maior desafio é vencer as dificuldades da relação afetiva entre as pessoas 

em ambientes virtuais de aprendizagem.  

A distância temporal refere-se ao momento em que as atividades de ensino e 

aprendizagem podem ser realizadas – síncrono ou assíncrono. As atividades síncronas são 

realizadas em tempo real pelo professor e aluno. Por exemplo, as videoconferências, em 

que o professor utiliza da tecnologia para transmitir conteúdos e ideias aos alunos. Já as 

atividades assíncronas podem ser feitas em períodos distintos pelos professores e alunos. 
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Um exemplo desse tipo de atividade é o fórum de discussão on-line, em que professores 

e alunos acessam o ambiente virtual de aprendizagem e postam suas discussões em 

momentos diferentes. A dinâmica permite que uma pessoa participe da discussão mesmo 

que os envolvidos não estejam presentes no sistema, realizando as postagens de acordo 

com sua disponibilidade.  

A distância interativa refere-se às condições de diálogo, à estrutura do programa 

educacional e à autonomia do aluno para interagir. Tori (2010) fala que quanto mais 

diálogo estabelecido, menor é a sensação psicológica da distância. Dois fatores 

influenciam na qualidade da interatividade: o número de alunos pelos quais o docente é 

responsável e as oportunidades de interação propostas ao aluno. A interatividade é fator 

determinante para acontecer o diálogo, requisito essencial tanto na modalidade a distância 

como na presencial. No entanto, interação e interatividade possuem diferentes 

significados.  

Na cultura digital, a interação é todo o tipo de comunicação por meio das 

tecnologias (SEOK, 2008). A interatividade pressupõe intervenção humana nos espaços 

virtuais, seja de forma síncrona ou assíncrona. Fundamentada na interatividade, a 

Educação a Distância surge como uma modalidade inovadora de educação (ALMEIDA, 

2003). O crescente uso das tecnologias da informação e da comunicação abriu novas 

perspectivas para a formação de pessoas. A conexão via internet possibilitou a criação de 

ambientes virtuais de aprendizagem e de outras ferramentas que permitem a 

interatividade. Para Mill et al (2010, p. 15),  

A consolidação da EaD induz uma (res)significação de paradigmas 

educacionais, sobretudo no que diz respeito à concepção de ensino e de 

aprendizagem; à compreensão de educação como um sistema aberto; à 

construção do conhecimento em rede e como processo; ao redimensionamento 

dos tempos/espaços educacionais como construção subjetiva; à comunicação 

e à autonomia dos sujeitos da ação educativa etc. 

 

Para Haugsbakk e Nordkvelle (2007), a concepção de educação tradicional centra 

no processo de ensino, mas isso está mudando. Hoje a tendência é compreender a 

educação como processo de aprendizagem do indivíduo. As três dimensões da Educação 

a Distância propostas por Tori (2009) evidenciam as especificidades da modalidade no 

que tange ao uso das tecnologias no processo de aprendizagem e suas possibilidades de 

interação e interatividade. A educação híbrida ou o blended learning é uma realidade no 

Brasil, no entanto, para Garcia et al (2011), a educação ainda está passando por uma 

mudança de paradigma.  
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2.3 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

 

Nunes (2009) ressalta que desde a década de 1970 algumas universidades a 

distância foram fundadas em alguns países: na Inglaterra a Open University em 1969, na 

Espanha a Uned em 1972, na Índia a Andhra Pradesh Open University em 1982 e em 

Portugal a Universidade Aberta em 1988. No Brasil, no entanto, os projetos criados desde 

a década de 1970 para criar uma Universidade Aberta foram todos arquivados (ALVES, 

2009) e a legalização da Educação a Distância começou a se desenvolver somente no final 

século XX e começo do século XXI (MILL; CARMO, 2010).  

Rodrigues (2007) e Alves (2009) destacam a evolução da Educação a Distância 

no Brasil. A primeira geração da Educação a Distância usou o material impresso e a 

correspondência. Pouco antes de 1900 já existiam anúncios em jornais ofertando cursos 

profissionalizantes por correspondência no Rio de Janeiro.  

Além de imprimir o material de estudo, a segunda geração serviu-se das mídias – 

rádio, televisão e vídeo. Em 1923, foi fundada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e 

uma de suas finalidades era promover a educação popular. Em 1937, criou-se o Serviço 

de Radiodifusão Educativa do MEC. A televisão para fins educativos passa a ser usada a 

partir da década de 1960.  

A terceira geração, por sua vez, começa a utilizar o computador em rede de 

internet para aprender. Os computadores começaram a ser utilizados pela educação no 

Brasil na década de 1970. A partir de então, a Educação a Distância desenvolveu-se em 

paralelo com os avanços da informática até chegar ao ponto das redes de internet. Nesse 

período, há de se destacar o pioneirismo da UnB na Educação a Distância, a qual em 1979 

criou um sistema de Educação a Distância semelhante ao da Open University, da 

Inglaterra (AZEVEDO, 2009), utilizando mídias. 

A quarta geração amplia os estudos por meio do acesso a bibliotecas e banco de 

dados (RODRIGUES, 2007). Em 1996, a Educação a Distância foi legalizada no país, 

permitindo que as instituições de ensino ofertassem cursos em todos os níveis de 

formação (ALVES, 2009). No ano de 2000, percebe-se a utilização da internet como 

principal meio de mediação na Educação a Distância e a interatividade online passou a 

conquistar cada vez mais espaço no ensino superior (AZEVEDO, 2009).  

A quinta geração inaugura um novo modo de mediação, a dos sistemas 

inteligentes que permitem obter respostas automáticas, sinalizando o início da era da 
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robotização da mediação da educação (RODRIGUES, 2007). A Educação a Distância 

hoje utiliza: a internet, o acesso a banco de dados - por exemplo, as bibliotecas virtuais - 

e os sistemas inteligentes - por exemplo, o feedback automático.   

Outro avanço na legalização da Educação a Distância foi a Portaria Nº 4.059, de 

10 de dezembro de 2004, do Ministério da Educação, a qual autoriza as instituições a 

oferecerem até 20% da grade curricular dos cursos presenciais na modalidade a distância 

(BRASIL, 2004). Este fator contribuiu para a implantação de projetos de Educação a 

Distância nas Instituições Superiores e influenciou a expansão da modalidade e a 

discussão sobre o uso das tecnologias no ensino superior. 

Apesar de alguns avanços legais, Azevedo (2009) ressalta que a burocracia no 

Brasil atrapalha o avanço educacional do país, principalmente na modalidade a distância. 

Vários projetos de educação foram arquivados pelo Congresso Nacional desde a década 

de 1970 por conflitos da administração e falta de interesse dos órgãos públicos (ALVES, 

2009). Além disso, a Educação a Distância no país vive um processo de 

desprofissionalização, pois as pessoas que trabalham na modalidade não são reconhecidas 

e isso enfraquece as lutas em defesa da docência e da formação na modalidade 

(MEDEIROS, 2010).  

A profissão de tutor até hoje não foi legalizada. No projeto da Universidade Aberta 

do Brasil, professores e tutores são remunerados por meio de bolsa da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), trabalhando em 

serviços temporários e sem direitos trabalhistas. O caminho é descentralizar as decisões 

na educação, porque existe falta de vontade política e decisão administrativa para 

promover a Educação a Distância no país (AZEVEDO, 2009). 

Na maioria das instituições brasileiras de ensino superior, os primeiros Centros de 

Educação a Distância só foram criados no início do século XXI. Alves (2009) e Azevedo 

(2009) apontam que a Educação a Distância já faz parte da realidade educacional no país, 

mas ainda é necessário avançar tanto em pesquisas como na legislação. Em 2006, o 

governo federal elaborou o projeto da UAB - Universidade Aberta do Brasil – em que 

cursos superiores são ofertados em parceria financeira entre as Universidades Federais, 

os estados e os municípios (ALVES, 2009). No entanto, este projeto não dá total 

autonomia para as Universidade Federais ofertarem cursos de qualidade. Com a crise 

econômica do país agravada em 2015, o projeto sofreu cortes de verba e as universidades 
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federais tiveram que cortar gastos, pagar os funcionários com dinheiro próprio e 

interromper cursos.  

Existe ainda o projeto de implantar uma Universidade Federal a distância, 

encaminhado ao Congresso Nacional em agosto de 2014 pelo Ministro da Educação 

Aloizio Mercadante (BRASIL, 2014). A intenção era fundá-la em 2015, fato que não 

aconteceu. No Estado de São Paulo existe a UNIVESP (Universidade Virtual do Estado 

de São Paulo) desde julho de 2012, sinal de avanço na emancipação da Educação a 

Distância.  

Todos estes fatos indicam que o Brasil tem grande experiência com a Educação a 

Distância, mas precisa investir mais política e financeiramente em projetos que apoiem 

esta modalidade. Conforme bem ressalta Haugsbakk e Nordkvelle (2007), a concepção 

de tradicional tende a acabar e não investir na Educação a Distância pode ser um atraso 

social e econômico.  

 

2.4 CRESCIMENTO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

 

Embora os órgãos públicos demonstrem pouco interesse em investir na Educação 

a Distância, a modalidade está em expansão no Brasil (MILL; CARMO, 2012). Dados do 

INEP (BRASIL, 2013a) apontam aumento nas matrículas entre 2011 e 2012 de 12,2% 

nos cursos a distância, enquanto que nos cursos presenciais o avanço foi de 3,1%.  

Com esse crescimento, a modalidade a distância já representa mais de 15% do 

total de matrículas na graduação (BRASIL 2013b). Segundo o Censo Educação a 

Distância.BR da Associação Nacional de Educação a Distância (2012), o total de 

matrículas em 2012 foi de 5.772.466, sendo 5,8% nas disciplinas a distância dos cursos 

presenciais autorizados (336.223), 19,8% dos cursos autorizados (1.141.260) e 74,4% dos 

cursos livres (4.294.982). 

Na Educação a Distância, 90% dos cursos são ofertados por Universidades, 

representando 72% dos alunos matriculados na modalidade (BRASIL, 2014). Um número 

menor de alunos estuda em Centros Universitários, representando 23% do total de 

estudantes na modalidade (BRASIL, 2013b). A maioria dos cursos a distância é ofertado 

por instituições privadas com 60% de participação. No Brasil, em 2003, havia cerca de 

52 cursos a distância e atualmente são mais de 1,2 mil (BRASIL, 2014). 
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Mill e Carmo (2012) afirmam que as mudanças na modalidade a distância não 

ocorreram somente com o aumento da oferta de cursos e matrículas. Houve um avanço 

também na legalização e na regulamentação educacional. A Educação a Distância 

apareceu na legislação educacional pela primeira vez em 1996 e hoje existe um conjunto 

razoável de documentos legais no país. Outro aspecto a ser considerado é o aumento da 

demanda na modalidade, as pessoas estão optando por estudar em horário e lugares 

flexíveis.  

Para Fiuza (2012), a Educação a Distância é uma modalidade que vem 

conquistando espaço na educação nos últimos anos. O mercado e a sociedade têm criado 

uma necessidade acelerada por mais conhecimentos e os avanços nas tecnologias da 

informação e da comunicação têm impulsionado a Educação a Distância a atender a essas 

necessidades. O aumento de cursos superiores, nas últimas décadas, tem despertado 

interesse de pesquisadores nos programas de mestrado e doutorado no Brasil (FIUZA, 

2012), pois a constatação é que a Educação a Distância é uma realidade ainda 

desconhecida e que merece ser estudada (MILL et al, 2010).  

Lee e Choi (2011) afirmam que, apesar do crescimento quantitativo da Educação 

a Distância, existem significativas taxas de evasão na modalidade. Fiuza (2012) diz que 

do aumento na oferta de cursos a distância surge a preocupação de como atrair pessoas 

dispostas a estudar usando as tecnologias da informação e, ainda, surge a preocupação 

em como manter essa demanda e levá-la a concluir os cursos ofertados. Dessas 

preocupações em atender os estudantes de ensino superior, surgem os problemas de 

adesão, permanência e evasão de alunos na Educação a Distância. 

 

2.5 ADESÃO, PERMANÊNCIA E EVASÃO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 Os conceitos de adesão, permanência e evasão estão relacionados no ensino 

superior. Fiuza (2012) destaca que para estudar os motivos de permanência de alunos na 

Educação a Distância é necessário conhecer por que o aluno ingressou no curso e por que 

alguns alunos decidem desistir dele. Para permanecer o aluno teve de aderir no processo 

de formação; e se ele permanece, supõe-se que não houve evasão. Assim, o objetivo nesta 

subseção é compreender o processo de adesão, permanência e evasão de alunos na 

Educação a Distância.  
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2.5.1 Adesão na educação a distância  

 

A adesão pode ter aspetos diferentes comparando-se as modalidades presencial e 

a distância (FIUZA, 2012). A noção de escolha é primordial para estudar “por que” o 

aluno resolveu ingressar em um curso. Adesão pressupõe relação e vínculo a certa 

realidade (SILVEIRA; RIBEIRO, 2004). Ela está relacionada à escolha do curso pelo 

estudante e consiste no 

ato, processo ou efeito de aderir; ação de ligar-se fisicamente, e de modo 

estreito, a alguma coisa e ainda como a aceitação dos princípios de (uma ideia, 

uma doutrina, um modo de vida etc.); apoio, aprovação, reconhecimento, 

aceitação ou admiração por (alguma coisa). (FIUZA, 2012, p. 36)  

 

Para o nosso estudo, convém adotar o termo “aderir” como o ato, processo ou efeito de 

se envolver em algum processo consciente e responsavelmente. 

As pesquisas apontam que os fatores pessoais são mais determinantes na escolha 

do aluno, no entanto, as características da Educação a Distância mostram-se bastante 

atrativas ao aluno que trabalha, que não dispõe de tempo para traslado ou tem 

compromissos familiares (SANTOS, 2008; MARTINS et al, 2013). Santos (2006) aponta 

que as principais vantagens da Educação a Distância é o ensino em massa sem diminuir 

a qualidade, o custo reduzido por aluno, a população diversificada, a aprendizagem 

individualizada e a autonomia no estudo. Uma das principais desvantagens da modalidade 

é a pouca interação entre os integrantes do curso, o que diminui a troca de ideias e o senso 

crítico (ALMEIDA, 2003). 

Por outro lado, Costa e Aquino (2011) destacam que a Educação a Distância 

pratica o ensino industrializado, consumista, institucionalizado, autoritário e 

massificante. No ensino industrializado, a educação é vista como uma mercadoria, 

potencialmente comercializável pelas empresas conforme a lei da oferta e da procura. Isso 

provoca a racionalização dos processos, a divisão técnica do trabalho, a implantação de 

estruturas de produção em massa e a mecanização das atividades pedagógicas. Para 

Brenner et al (2014), o ensino a distância industrializado produz materiais didáticos de 

maneira não contextualizada, despersonalizada e mecanizada.  

No mesmo sentido, o ensino consumista também vai ao encontro dos princípios 

capitalistas (COSTA; AQUINO, 2011). Para as Instituições de Ensino Privadas, a 

educação torna-se uma mercadoria negociável. A indústria educacional utiliza dos meios 

empresariais (por exemplo, o marketing) para estimular os consumidores a comprarem 
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seus produtos, os quais são lançados conforme a moda do momento visando à venda e ao 

lucro. Com isso, essa negociação da educação valoriza os interesses comerciais em 

detrimento dos objetivos pedagógicos.  

O ensino institucionalizado controla a vida acadêmica do aluno por meio de 

procedimentos, normas de comportamento e regras de organização das atividades sociais 

(COSTA; AQUINO, 2011). As estruturas e rotinas da institucionalização do ensino 

podem coibir a criatividade dos estudantes, consistindo em um sistema mais de controle 

do que de funcionalidade. Segundo Brenner (2014, p. 1172), corre-se o risco de a 

institucionalização ser tão dominante que as relações interpessoais inerentes ao ato 

educativo fiquem em segundo plano. Nesse caso, o aluno não tem liberdade para conduzir 

seu próprio aprendizado, todo o processo é controlado por normas institucionais.  

Por exigir a programação e a organização de atividades, a Educação a Distância 

pode praticar o ensino autoritário (BRENNER, 2014). Todo sistema de Educação a 

Distância possui uma programação de atividades e eventos. Se algum evento sair fora do 

planejado, corre-se o risco de instalar a confusão entre os alunos e perder o controle do 

processo de ensino. Por isso, muitas vezes, os professores e coordenadores acabam sendo 

autoritários em relação ao cumprimento das atividades pedagógicas agendadas e aos 

prazos acadêmicos. Por exemplo, não avalia a atividade atrasada do estudante, não 

flexibiliza os eventos do curso e, se o aluno reclama da didática nas disciplinas, o 

professor utiliza da autoridade para se sobrepor à crítica do aluno.   

Preti (2009) destaca que a Educação a Distância é um sistema de ensino em massa. 

Nesse sentido, é possível atingir um grande contingente de pessoas usando a mesma 

estrutura tecnológica ou a mesma plataforma de ensino. O ensino massificante segue a 

lógica: quanto mais alunos, mais barato fica. Assim, preocupa-se mais com a captação de 

alunos do que com o próprio processo de ensino e aprendizagem. Manter a mesma 

qualidade de aprendizagem para todos os alunos da mesma instituição torna-se um 

desafio. 

Para evitar o ensino massificante, torna-se imprescindível entender a educação por 

meio de processos de aprendizagem e de ensino, efetivados a partir da troca constante de 

informações e ideias (CARNEIRO, MARASCHIN; TAROUCO, 2001). Na Educação a 

Distância, a comunicação entre as pessoas permite construir conhecimentos. Existem 

diversos meios de interação: rede interna (Intranet), correio eletrônico, listas de discussão, 

grupos de notícias (newsgroups) e os fóruns de discussão.  
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Todas essas críticas da Educação a Distância influenciam na decisão do aluno em 

estudar a distância. Ora, quem vai querer estudar em um ensino industrializado, 

consumista, institucionalizado, autoritário e massificante? Apesar das críticas, a 

Educação a Distância também é conhecida pelas suas vantagens relacionadas ao tempo e 

ao espaço. Fazer um curso a distância permite estudar confortavelmente em casa sem 

perder tempo em traslados, podendo estabelecer o próprio ritmo de estudo e adequar as 

atividades acadêmicas com outras atividades cotidianas de trabalho e família 

(ALMEIDA, 2003). Além disso, em uma instituição privada, um dos aspectos que chama 

a atenção do aluno é o valor dos cursos: cursos a distância têm um custo reduzido por 

estudante, o que permite baratear as mensalidades (SANTOS, 2006).  

Raslan (2009) realizou uma pesquisa comparando o custo-aluno entre as 

modalidades presencial e a distância. Os resultados indicam que cursos a distância exigem 

maior investimento em recursos tecnológicos, mas o número de alunos atendidos é maior. 

Com isso, os investimentos são pagos com mais rapidez, possibilitando mais 

lucratividade. A autora conclui que, ao atingir mais alunos com a mesma estrutura, 

consequentemente, o valor arrecadado nos cursos a distância gera mais lucro em um curto 

período de tempo em relação aos cursos presenciais, possibilitando menor valor nas 

mensalidades para o aluno. A pesquisa foi feita somente com o curso de Pedagogia de 

uma instituição particular, o que impede a generalização para outros cursos, com 

diferentes características e exigências. A autora frisa que a Educação a Distância no Brasil 

sempre foi vista como um instrumento para atingir um número elevado de alunos e formar 

professores com menor custo. 

Essa questão financeira (SANTOS, 2006; RASLAN, 2009) aparece na pesquisa 

de Fiuza (2012) como um fator de adesão. A autora pesquisou os motivos de adesão de 

uma amostra de 605 alunos matriculados e frequentes em seus cursos a distância: 74,5% 

de instituições públicas e 25,5% de instituições privadas. No total, 583 responderam 

abertamente a questão: “Destaque os motivos da escolha deste curso”. Do número da 

amostra, 74,5% eram alunos de universidades federais e 25,5% pertenciam a instituições 

privadas. Após a análise do conteúdo, a pesquisadora considerou 762 respostas (alguns 

alunos responderam mais de um motivo de adesão) e estabeleceu 13 categorias de 

respostas conforme a tabela 1: 
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Tabela 1. Incidência das Categorias para os Motivos da Escolha pelo Curso a Distância 

Fonte: Fiuza (2012, p. 81). 

 

Como é possível observar na tabela 1, o fator mais recorrente para adesão foi a 

identificação pessoal ou a afinidade pelo curso com 13,12%. Em segunda frequência, vem 

a flexibilidade com 12,60%. Esse resultado corrobora a pesquisa de Bittencourt e 

Mercado (2014), muitos estudantes escolhem cursos a distância pela flexibilidade nos 

estudos e pela possibilidade de estudar em casa e não precisar se deslocar até a Instituição. 

Essa é uma das características que mais atraem alunos na Educação a Distância.  

Em terceiro lugar segue a gratuidade com 11,55% das respostas. No entanto, se 

somar essa porcentagem com o número de alunos de instituições privadas que relataram 

ser o custo um dos motivos de adesão (1,97), tem-se um resultado 13,52% de respostas 

sobre questões financeiras. Nesse aspecto financeiro, a pesquisa de Fiuza (2012) teve um 

resultado bem maior do que os resultados da pesquisa de Santos e Neto (2009) – pesquisa 

realizada em uma universidade pública. Fiuza (20012) verificou que 13,52% dos alunos 

aderiram aos cursos por questões financeiras – somando os alunos de instituições públicas 

e privadas - enquanto que Santos e Neto (2009) encontraram 5,41% de alunos nessa 

situação. Sugere-se que essa diferença se deve ao fato da pesquisa de Fiuza (2012) ser 

aplicada em instituições mistas e a pesquisa de Santos e Neto (2009) ser aplicada somente 

em instituições públicas.  

Segundo Fiuza (2012), outros fatores frequentes para adesão foram: o renome e a 

credibilidade da instituição com 10,37% das respostas; a logística (aspectos relativos a 

deslocamento) com 9,97%; o fato de o curso ser a distância apareceu com 8,92% das 

respostas; a área de atuação ou identificação profissional vem com 8,79%; a categoria 

conhecimento ou aprimoramento correspondeu a 8,01% das respostas; a qualidade da 

Categoria Número de respostas na categoria % 

Identificação pessoal / Afinidade curso 100 13,12 

Flexibilidade 96 12,60 

Gratuidade 88 11,55 

Renome / Credibilidade da Instituição 79 10,37 

Logística 76 9,97 

Modalidade a distância 68 8,92 

Área de atuação / Identificação profissional 67 8,79 

Conhecimento / Aprimoramento 61 8,01 

Qualidade (Instituição/Curso/Equipe) 39 5,12 

Oportunidade  38 4,99 

Conciliar 24 3,15 

Valor 15 1,97 

Acessibilidade 11 1,44 

TOTAL 762 100 
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Instituição veio com 5,12% de frequência; a oportunidade de estudar apareceu com 

4,99%.  

Com a pesquisa de Fiuza (2012), verifica-se que os fatores de adesão de alunos da 

Educação a Distância estão relacionados a motivos pessoais. Os três fatores mais 

recorrentes foram: a identificação pessoal ou a afinidade, a flexibilidade e a gratuidade. 

Isso mostra que a motivação para aderir a um curso a distância está mais relacionada a 

questões endógenas do que exógenas em relação ao indivíduo. Com menos frequência, 

apareceram as categorias: conciliação com outras atividades 3,15%, o valor do curso com 

1,97% e a fácil acessibilidade com 1,44%. Isso pode significar que os participantes não 

estão preocupados em conciliar os estudos com outras atividades do dia a dia; o valor do 

curso não influencia tanto na adesão do aluno, até pelo fato da maioria não pagar para 

estudar; e a fácil acessibilidade indica que o processo de ensino e aprendizagem da 

modalidade requer dedicação.  

A amostra envolve um número razoável de estudantes, mas em relação ao número 

de matrículas na modalidade no país, o número de participantes ainda é insuficiente para 

generalizar os resultados. Além disso, os alunos são de instituições mistas, os resultados 

seriam mais claros se houvesse uma separação dos dados, analisando as respostas por 

meio de uma comparação entre as duas redes de ensino – a pública e a privada. 

Apesar de os alunos apresentarem vários motivos de adesão (FIUZA, 2012), a 

escolha do curso errado pode levar a uma frustração na adesão. Na pesquisa de Simpson 

(2006) a escolha inapropriada do curso foi o segundo motivo mais frequente nas respostas 

dos alunos desistentes. Esse fator influencia no sucesso do aluno, pois ele já começa 

escolhendo o curso errado e depois acaba desistindo por qualquer motivo.  

Uma das queixas apresentadas por Simpson (2006) é que na maioria das vezes os 

dados sobre os estudantes são coletados após o início do curso. Uma das propostas do 

trabalho é conhecer o aluno antes do ingresso no curso, buscando identificar possíveis 

vulnerabilidades do estudante na tentativa de ajudá-lo na sua escolha e apoiá-lo no 

decorrer do curso. Esse contato proativo com o estudante deve ser contínuo e contribui 

diretamente para a adesão do aluno ao curso e para seu sucesso no processo de 

aprendizagem. 

Veloso e Almeida (2001) seguem a mesma linha de pensamento de Simpson 

(2006). Para eles, a imaturidade psicológica pode interferir na escolha do aluno. É 

necessário conhecer o aluno antes do ingresso para fornecer orientações importantes para 
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a sua decisão sobre qual curso estudar. Torna-se necessária mais atenção das equipes 

pedagógicas das instituições superiores no processo de adesão do aluno para ajudá-los a 

escolherem o curso adequado e contribuir para o seu sucesso.  

Nessa perspectiva, Daudt e Behar (2013) criticam um aspecto da gestão da 

Educação a Distância no Brasil. Nas propagandas, o discurso é que a modalidade é 

flexível e móbil. No entanto, isso pode gerar preconceitos contra a modalidade, causando 

falsas expectativas nos cursistas. Traz a imagem de cursos fáceis e processualmente 

flexíveis. Obviamente isso prejudica a escolha do aluno, o processo de aprendizagem e 

dificulta a sua permanência no curso. 

Seguindo as categorias de Berge e Huang (2004, p. 6), as pesquisas sobre os 

motivos de adesão de alunos em cursos a distância enfatizam as perspectivas psicológicas, 

em que o ingresso está relacionado à vida acadêmica do estudante a partir das 

interferências psicológicas: interesse na área, falta de opção; oportunidade de melhorar o 

currículo, comodidade e a flexibilidade da Educação a Distância. Nas pesquisas de Fiuza 

(2012) e de Santos (2008), encontram-se aspectos de perspectiva econômica e social: 

valor do curso, gratuidade, conciliação dos compromissos com o trabalho e atuação 

profissional.  

Sobre os motivos de adesão, os fatores pessoais foram os mais recorrentes no 

ingresso dos alunos (SANTOS, 2008; FIUZA, 2012; MARTINS et al, 2013). A pesquisa 

de Fiuza (2012) foi feita em instituições públicas e privadas e não houve clareza na 

separação e análises dos dados. Conforme a pesquisa de Raslan (2009), nas instituições 

privadas, o custo pode ser um fator determinante na escolha dos cursos a distância por 

estes serem mais baratos que os cursos presenciais. Esses aspectos de adesão podem 

influenciar na permanência do aluno, visto que o motivo que o fez ingressar no curso 

provavelmente será o mesmo pelo qual ele persistirá no processo de formação. E se a 

motivação não é alimentada durante o curso, pode haver frustração. 

 

2.5.2 Permanência e Persistência na Educação a Distância  

 

As instituições de ensino superior têm-se focado cada vez mais nos resultados ao 

invés das estruturas (BERGE; HUANG, 2004). O sucesso do aluno coloca em questão a 

qualidade do ensino superior, especialmente a dos programas e-learning. O sucesso do 

aluno pode ser entendido como a persistência para a conclusão do curso. Para Fiuza 
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(2012), o conceito de adesão e permanência estão correlacionados, visto que aderir é 

escolher um curso e permanecer nele (FIUZA, 2012). A permanência envolve adesão e 

escolha), persistência e perseverança, continuidade e progresso na formação (BERGE; 

HUANG, 2004). 

Muitos alunos iniciam cursos a distância e sentem dificuldades para continuar o 

processo de aprendizagem e finalizar o objetivo. Esse desânimo pode estar relacionado 

com a falta de motivação para aprender (ISLER; MACHADO, 2013) e/ou com a falta de 

habilidades de resiliência (KEMP, 2001).   

Kemp (2001) investigou a relação entre a persistência, os eventos da vida, os 

compromissos externos e a resiliência em dois grupos de estudantes da graduação a 

distância: os não-concluintes e os concluintes. São consideradas duas variáveis 

dependentes: o aluno persistente e o aluno não persistente. Persistente é o aluno que 

progrediu no curso a ponto de concluí-lo com êxito. Não persistente é o aluno que desistiu 

precocemente, retirou-se ou não está progredindo no curso. Foram utilizados os 

instrumentos: Escala de Resiliência (RAS), o Inventário de Eventos da Vida e um 

questionário referente a compromissos externos. 

O objetivo de Kemp (2001) foi investigar o contexto do aluno e suas múltiplas 

variáveis. Em sua vida, os alunos passam por situações diversas e o autor faz a seguinte 

pergunta: será que os eventos da vida, os compromissos externos e as habilidades de 

resiliência interferem na persistência? A população é formada por 460 estudantes da 

Universidade de Athabasca, dos quais 121 foram válidos para a pesquisa. Os resultados 

apontaram que os compromissos externos não são preditores de persistência, pois não 

houve diferença significativa entre os concluintes e não concluintes nessa variável. Sobre 

os acontecimentos da vida, também não foi encontrada diferença significativa para a 

persistência entre as duas variáveis.  

Os resultados revelaram diferenças significativas entre os dois grupos para quatro 

das habilidades de resiliência (relações, resiliência geral, a iniciativa, insight) e cinco das 

sub-habilidades de resiliência (anexação, persistência, valorização, recrutamento, 

geração). Por meio dos resultados, foi possível aferir que a competência da resiliência 

estava correlacionada à persistência. Os compromissos externos não foram 

significativamente relacionados com persistência. 

Diante das circunstâncias, as pessoas têm respostas diferentes: umas acabam 

persistindo e obtendo sucesso em seus propósitos, outras acabam desanimando e 
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desistindo. A essa capacidade de agir com persistência diante das adversidades e 

circunstâncias da vida, denomina-se de resiliência.  

A resiliência é uma competência que leva o indivíduo a superar as adversidades e 

a explorar seus potenciais, saindo ainda mais fortalecido das situações de desafios vividas 

(FIUZA, 2012). O indivíduo é capaz de gerir ou lidar com as adversidades da vida – 

estressantes ou não - de uma maneira eficaz, e pode desenvolver suas habilidades para 

enfrentar situações futuras. Isso o faz persistir em uma atividade e atingir seus objetivos. 

Portanto, dois conceitos estão associados à resiliência: fatores de risco e proteção (KEMP, 

2001). Nos fatores de risco, o indivíduo está sujeito a experiências estressantes e até 

mesmo a eventos traumáticos. Os fatores de proteção estão relacionados à possibilidade 

de o indivíduo vencer esses desafios com base em suas habilidades, sua personalidade e 

aos suportes ambientais favoráveis à resiliência.  

A resiliência é uma característica da personalidade que auxilia na compreensão da 

persistência do aluno da Educação a Distância (FIUZA, 2012). A pessoa resiliente 

acredita em sua autoeficácia. Assim, pode-se determinar o grau de esforço em uma 

atividade e o tempo de persistência diante de um novo desafio. Nesse sentido, pessoas 

resilientes demonstram autocontrole, autoestima positiva e um bom senso de humor 

(KEMP, 2001). Esses sinais de persistência podem influenciar na decisão do aluno em 

continuar ou desistir do curso. 

A literatura indica que os acontecimentos da vida estão mais relacionados ao 

abandono do curso e não à persistência (KEMP, 2001). As características pessoais como 

a motivação, a autoeficácia, a personalidade, a atitude e a maturidade combinam com as 

circunstâncias da vida e as transições, elas podem se tornar preditoras de abandono na 

Educação a Distância.  

Aprofundando nessa questão de persistência, Fiuza (2012) investigou os fatores 

que contribuem para a permanência do aluno em cursos a distância. A questão aberta 

investigou “quais atividades, comportamentos, práticas do professor contribuíram para 

sua permanência no curso” e foi respondida por 267 estudantes. Após a análise do 

conteúdo, a autora identificou 431 respostas e estabeleceu 13 categorias conforme mostra 

a tabela 2: 
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Tabela 2. Incidência das Categorias de Atividades que Contribuíram para a permanência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fiuza (2012, p. 84). 

 

Dentro das incidências das categorias de atividades que contribuíram para a 

permanência dos alunos na Educação a Distância, verifica-se que a atitude e o 

comportamento do professor (18,10%) mostram-se como elementos fundamentais para a 

continuidade no curso. Isso vai ao encontro das pesquisas de motivação de Deci e Ryan 

(2000), em que os professores que oferecem suporte de autonomia para alunos têm 

menores índices de evasão.  

As atividades do curso aparecem em segundo lugar com 16,70% de incidência nas 

respostas dos estudantes. Em terceiro lugar aparecem a motivação e os incentivos do 

professor (13%). Em menor porcentagem apareceram o gosto pelas disciplinas do curso 

(3,71%), o desempenho pessoal (2,55%) e a flexibilidade de horários com 2,32% das 

respostas. 

Fiuza (2012) agrupou as categorias em três dimensões: questões pessoais, também 

chamadas de endógenas ao aluno; questões acadêmicas ou exógenas ao aluno e questões 

contextuais relacionadas ao que envolve tanto o aluno quanto o curso. Na dimensão 

pessoal, aparecem as categorias: motivação e incentivo, afetividade e sentimentos, 

sensação de persistência e questões ligadas ao desempenho pessoal. Na dimensão 

acadêmica, foram alocadas a atitude e comportamento do professor, a atitude ou 

comportamento do tutor, atividades, aulas e questões ligadas às disciplinas do curso. Na 

dimensão contextual, aparecem os recursos tecnológicos, fatores ligados à modalidade a 

distância, à flexibilidade de horário proporcionado pela modalidade e à interação e 

comunicação pela Educação a Distância.  

Categoria Número de 

respostas na 

categoria 

% 

Atitude / Comportamento do professor 78 18,10 

Atividades 72 16,70 

Motivação / Incentivos 56 13,00 

Atitude / Comportamento do tutor 49 11,37 

Material didático / Conteúdo 27 6,26 

Questões afetivas / sentimentais 25 5,80 

Aulas 24 5,57 

Recursos tecnológicos 24 5,57 

Interação / Comunicação 23 5,34 

Persistência 16 3,71 

Disciplinas 16 3,71 

Desempenho pessoal 11 2,55 

Flexibilidade de horários 10 2,32 

TOTAL 431 100 
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Pelas respostas obtidas na pesquisa de Fiuza (2012), percebe-se certa incoerência 

entre o que foi perguntado e os relatos dos alunos. A pesquisadora perguntou: quais 

atividades, comportamentos, práticas do professor contribuíram para sua permanência no 

curso? Nas categorias, verificam-se alguns itens que não estão relacionados com o 

trabalho do professor, como: atitude e o comportamento do tutor, questões afetivas e 

sentimentais do aluno, os recursos tecnológicos oferecidos, persistência pessoal, gosto 

pelas disciplinas do curso, desempenho pessoal e flexibilidade de horários. Talvez os 

alunos não compreenderam a especificidade da questão e colocaram os motivos que os 

levam a permanecer no curso de um modo geral. Isso pode significar também 

inconsistência do questionário, visto que se questionou um aspecto e obteve-se respostas 

adversas.  

Kemp (2001) aferiu que a persistência não está relacionada significativamente 

com os compromissos externos do estudante. Por outro lado, a resiliência está relacionada 

com a persistência. O autor ressalta que pesquisas futuras sobre essa temática merecem 

ser feitas, explorando a capacidade dos alunos em desenvolverem habilidades de 

resiliência e como os alunos percebem essa possibilidade em sua realização acadêmica. 

Os resultados da pesquisa devem ser mais bem analisados do ponto de vista qualitativo, 

buscando investigar como ocorre o desenvolvimento de habilidades de resiliência e como 

os alunos percebem essas competências nos estudos.  

Seguindo a classificação de Berge e Huang (2004, p. 6), os motivos de 

permanência do aluno na Educação a Distância enquadram-se mais na perspectiva 

organizacional. Na pesquisa de Fiuza (2012), percebe-se que, das quatro primeiras 

categorias com maior incidência das Categorias de Atividades que Contribuíram para a 

permanência, a primeira, a segunda e a quarta estão ligadas a questões de organização 

acadêmica e pedagógica. A permanência por questões pessoais é outro aspecto recorrente 

entre os estudantes e que se enquadra na perspectiva psicológica, em que os fatores de 

permanência estão ligados ao desejo do estudante em concluir o curso. 

 

2.5.2.1 Gestão e condições de permanência na Educação a Distância  

  

Outra classificação de pesquisas sobre permanência proposta por Berge e Huang 

(2004, p. 6) é a Perspectiva organizacional, a qual descreve a influência das características 

organizacionais e processos na adesão ou retenção de alunos. A Educação a Distância 
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possui algumas particularidades de planejamento e organização (SOUSA, 2010; 

SANCHEZ, 2011). Em primeiro lugar, a instituição deve assumir uma concepção de 

educação e seguir um modelo (SOUSA, 2010; DAUDT; BEHAR, 2013). No entanto, 

com o advento das tecnologias e sua constante atualização, as metodologias de ensino 

não estão tão claras para as instituições de ensino superior, existe certa dificuldade em 

assumir modelos pedagógicos e assumir uma nova concepção de educação (MILL et al, 

2010).  

Sanchez (2011) propõe um modelo pedagógico baseado nos estilos de 

aprendizagem do público-alvo da Educação a Distância. Como o público da modalidade 

está acima de 30 anos em média (FIUZA, 2012; MARTINS et al, 2013), pode-se dizer 

que são pessoas adultas, com compromissos familiares e de trabalho, que buscam uma 

qualificação ou avanço na carreira profissional. Assim, o planejamento deve levar em 

consideração três aspectos: as questões didático-pedagógicas (envolve os elementos 

organizacionais, instrucionais, metodológicos e tecnológicos), os estilos de aprendizagem 

(formas diferentes de aprender, dependendo de cada pessoa ou grupo) e, pelo público 

característico da modalidade, a própria andragogia (SANCHEZ, 2011). 

No aspecto do planejamento didático-pedagógico, é necessário criar uma equipe 

multidisciplinar das áreas da educação, computação e comunicação. Eles serão os 

responsáveis pela organização dos cursos, pela qualidade dos materiais de ensino, pelas 

metodologias de ensino e pelo aperfeiçoamento das ferramentas tecnológicas. Sanchez 

(2011) propõe um modelo de equipe multidisciplinar, formada pelos profissionais: gestor, 

coordenador pedagógico, coordenador de capacitação docente e tutoria, design 

instrucional, webdesign, coordenador de curso, docente conteudista e os tutores. Toda 

essa equipe deve trabalhar em consonância com o Projeto Institucional, Pedagógico e o 

Projeto de Curso. Além disso, todo o trabalho deve visar ao público-alvo para que os 

estilos de aprendizagem adequados sejam contemplados nos materiais didáticos, na 

comunicação e na organização das atividades.  

No aspecto do planejamento, a definição dos estilos de aprendizagem deve levar 

em conta as necessidades e as faculdades dos alunos. As pessoas têm formas diferentes 

de processar informações, assimilar conteúdos, compreender ideias, resolver problemas 

e tomar decisões. Como o público da Educação a Distância é adulta (FIUZA, 2012; 

MARTINS et al, 2013), as Instituições devem criar metodologias levando em conta os 

estilos de aprendizagem peculiares dessa faixa etária. Por isso, o aspecto da andragogia 
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torna-se uma concepção de aprendizagem eficaz para a Educação a Distância. 

Conhecendo a quem se destina o ensino, é possível identificar o estilo de aprendizagem 

de determinado grupo de discentes, permitindo criar metodologias de ensino e situações-

problemas eficazes para a aprendizagem.   

Essas exigências para a melhoria da qualidade da Educação a Distância, visando 

à retenção de alunos, consistem em um desafio para os gestores (MILL et al, 2010; 

SILVA; DOMINGUES, 2010; SANCHEZ, 2011). A gestão da Educação a Distância 

enfrenta os desafios do tempo, controle das atividades acadêmicas e do risco, ou seja, da 

adaptação dos alunos à modalidade e do uso das tecnologias na educação (DAUDT; 

BEHAR, 2013).  

Geralmente, cursos a distância exigem um controle maior de prazos, programas e 

planejamento, pois tudo tem que estar disponível para o aluno organizar seus estudos 

(MILL et al, 2010). Se o curso não está organizado e se o aluno não recebe o apoio 

suficiente para desenvolver seus estudos, isso pode se tornar um fator de evasão, visto 

que a qualidade da instituição e do curso influenciam na permanência do aluno (SILVA; 

DOMINGUES, 2010; SANCHEZ, 2011).  

No trabalho de Silva e Domingues (2010), a motivação foi o aspecto mais relatado 

por alunos de pós-graduação a distância como fator importante para permanência. Depois 

apareceu o suporte do tutor e em seguida a interação e os aspectos didáticos. Além disso, 

as autoras identificaram que os motivos que mais influenciam na motivação do aluno para 

permanecer estão ligados a razões profissionais, além da flexibilidade da Educação a 

Distância. 

Sanchez (2011) relacionou os estilos de aprendizagem com planejamento de 

qualidade visando à retenção do aluno na Educação a Distância. A autora chegou à 

conclusão que alguns indicadores de qualidade dos cursos podem contribuir para a 

retenção de alunos na modalidade. O primeiro indicador de qualidade é a adequação dos 

estilos de aprendizagem de acordo com as especificidades tecnológicas da modalidade. O 

segundo indica que a adequação do curso com o público-alvo, a linguagem a ser usada, 

os estilos de aprendizagem e as mídias a serem utilizadas também podem influenciar na 

retenção de alunos. A terceira indica que implantar a metodologia da andragogia de 

acordo com os estilos de aprendizagem pode contribuir para o sucesso do aluno. O último 

indicador refere-se à adequação das ferramentas tecnológicas para os cursos a distância e 

ao público-alvo. Esses aspectos devem ser levados em conta no planejamento de cursos 
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a distância a fim de contribuir para maior motivação dos alunos e criar ações para a 

permanência dos alunos na instituição de ensino.    

A forma como a Educação a Distância é planejada pode influenciar tanto na 

aprendizagem do aluno como na motivação para permanecer no curso. Isler e Machado 

(2013) identificaram os fatores que influenciam a motivação para aprender na Educação 

a Distância. A motivação provém de três elementos: das características da personalidade 

do próprio aluno (autodeterminação e autorregulação de aprendizagem), da equipe 

envolvida na organização (tutores, professores, gestores, dentre outros) e dos recursos 

tecnológicos e didáticos disponíveis. Os autores ressaltam que os dois últimos elementos 

são fundamentais para a motivação do aluno na Educação a Distância.  

Nesse sentido, um aluno que não obtém as devidas respostas para as suas dúvidas 

no ambiente virtual de aprendizagem pode sentir-se desmotivado para aprender por não 

receber a devida atenção dos professores e dos tutores. Além disso, um aluno com 

dificuldades para usar as tecnologias e utilizar as ferramentas didáticas do curso pode 

sentir-se desmotivado no curso por não encontrar apoio suficiente para superar seus 

problemas.  

No mesmo sentido de Isler e Machado (2013), Almeida (2012) afirma que os 

estudantes necessitam de motivação para aproveitar as experiências oportunizadas pelo 

ensino superior, pois a motivação do aluno pode interferir no seu aprendizado. Nesse 

sentido, a organização do curso, sua estrutura, a concepção de Educação assumida e a 

gestão são aspectos que podem influenciar na permanência do aluno em cursos a 

distância. Ora, se as expectativas do estudante não são atendidas, as chances de ele desistir 

do curso ou migrar para outra instituição são maiores. Por isso, esse aspecto na 

modalidade deve ser prezado pelos gestores da Educação a Distância.  

As instituições de ensino superior hoje buscam encontrar formas para estimular 

os estudantes para que permaneçam e concluam seus cursos, principalmente na Educação 

a Distância em que os alunos enfrentam dificuldades de adaptação às tecnologias. Berge 

e Huang (2004) criaram um modelo para a retenção de alunos com atenção especial para 

e-Learning. Os autores ressaltam que cada instituição pode desenvolver suas ações de 

intervenção, mas alguns pontos são comuns em toda organização. As intervenções devem 

integrar gestão institucional, currículo e instrução, suportes acadêmicos e sociais. Um 

caminho apontado para retenção é incentivar o compromisso, melhorar serviços, melhorar 
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sistemas de informações, melhorar ambiente acadêmico e melhorar os resultados dos 

alunos.  

Na Educação a Distância, a tutoria assume papel fundamental nesse processo, pois 

motivar e dar feedbacks de qualidade podem contribuir para a permanência do discente 

no curso (BITTENCOURT; MERCADO, 2014). O estudo científico sobre os motivos de 

permanência em cursos a distância pode contribuir para a tomada de decisão por parte da 

gestão de cursos na modalidade a fim de motivar os alunos a permanecerem e minimizar 

a desistência nos cursos, conforme propõe Berge e Huang (2004). 

 As pesquisas de Silva e Domingues (2010), Sanchez (2011) e Almeida (2012) 

ressaltam que a qualidade da instituição, a estrutura do curso e as políticas de retenção 

favorecem a motivação e a permanência do aluno na Educação a Distância. Por isso, 

apesar das dificuldades, a gestão da modalidade deve prezar pelo planejamento e pela 

organização dos cursos, oferendo suporte suficiente para evitar a evasão do aluno. A 

evasão é um problema enfrentado por instituições de ensino superior tanto na modalidade 

presencial como a distância (MARTINS; HOKARI, 2011; MARTINS et al, 2013; 

BITTENCOURT; MERCADO, 2014) e estudar os motivos de evasão é fundamental para 

criar estratégias de retenção (FIUZA, 2012).  

Vale ressaltar que, em Berge e Huang (2004), percebe-se que a palavra “retenção” 

é mais usada para representar as intervenções das instituições na permanência dos alunos. 

No entanto, a presente pesquisa investiga os motivos de permanência segundo os alunos 

e, assim, propõe caminhos de intervenção para as instituições motivarem os alunos a 

permanecerem.  

 

2.5.3 Evasão na Educação a Distância  

 

Os estudos sobre a definição de evasão indicam que o termo pode envolver 

diferentes aspectos: refere-se ao aluno que desistiu do curso temporariamente e pode 

retornar, refere-se ao aluno que desistiu do curso de forma definitiva e pode também 

significar a desistência do aluno de determinado curso, mas com o objetivo de migrar 

para outra instituição ou curso (LAGUARDIA; PORTELA, 2009; BERGE; HUANG, 

2004; SANTOS, 2012). Em relação ao conhecimento, o aluno evadido pode sair do curso 

nas primeiras semanas de aula e não se apropriar de conhecimento algum; por outro lado, 

pode desistir durante o curso e sair com conhecimento parcial. 
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Nas instituições de ensino superior, a evasão é um dos grandes problemas 

enfrentados pelos gestores (BERGE; HUANG, 2004). A desistência de alunos pode gerar 

tanto a ociosidade dos recursos destinados aos cursos como o fechamento de cursos por 

falta de contingente (BITTENCOURT; MERCADO, 2014). Na rede privada, este 

fenômeno significa perda financeira e na rede pública baixo retorno do capital investido. 

No entanto, falta trabalho sério para reter alunos e motivá-los a estudar, a evasão na 

modalidade não está mobilizando ações efetivas nesse sentido.  

Silva Filho et al. (2007, apud BITTENCOURT; MERCADO, 2014) propõem 

duas formas de calcular a evasão: evasão anual média e evasão total. A evasão anual 

média é calculada sobre o número de alunos ingressantes no início do ano e o número de 

alunos matriculados para o próximo ano. A taxa de evasão é verificada por meio da 

efetivação ou não da matrícula pelos alunos. Os que não fizeram a matrícula para o 

próximo ano são considerados desistentes. A evasão total engloba uma turma de alunos 

que iniciaram o curso, mas nem todos concluíram. Assim, a taxa de evasão é calculada 

sobre o número de ingressantes no início do curso e o número de formandos. Os não 

concluintes são considerados evadidos.  

Jun (2005, apud, FIUZA, 2012) realizou um trabalho de revisão das pesquisas 

sobre evasão de 1988 a 2001 e classificou os fatores de evasão em cinco categorias: com 

mais frequência aparece os fatores ligados à motivação (18 estudos); depois questões 

acadêmicas (12); fatores de contexto individual (06); integração social (06) e suporte 

tecnológico (04 trabalhos).  

Bittencourt e Mercado (2014) apontam que os fatores de evasão podem ser 

agrupados em duas categorias: fatores endógenos e exógenos em relação ao curso. As 

causas endógenas da evasão estão ligadas a problemas didáticos e pedagógicos do curso, 

questões institucionais e atitudes comportamentais de professores e tutores. Nesse caso, 

o aluno encontra dificuldade em se adaptar à carga horária do curso, não percebe nas 

disciplinas o potencial necessário para competir no mercado de trabalho, não se identifica 

com o sistema de avaliação e percebe pouca qualidade no curso. As questões 

institucionais referem-se à estrutura do curso e do polo. Existem reclamações de que os 

tutores a distância não vão para os polos, a biblioteca e o laboratório de informática são 

insuficientes, há pouca interação e ferramentas tecnológicas inapropriadas. As causas 

relacionadas às atitudes comportamentais de professores e tutores estão ligadas à pouca 
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didática dos docentes, falta de orientação da coordenação do curso, pouco incentivo e 

motivação do tutor e pouca interação entre alunos, tutores e professores.  

As causas exógenas da evasão estão ligadas a: problemas ligados a realidade do 

aluno e seu contexto de vida. Bittencourt e Mercado (2014) dividem em quatro categorias, 

quais sejam: sócio-político-econômica, vocação pessoal, características individuais e 

conjunturais. As causas sócio-político-econômicas ressaltam aspectos sociais do aluno: 

tempo para estudar, muito trabalho, logística para viajar até o polo, dificuldades de acesso 

à internet e pouca relação do curso com as suas atividades profissionais. As causas 

relacionadas à vocação pessoal indicam fatores relacionados à identificação da pessoa 

com o curso e seus interesses particulares e profissionais. As características individuais 

evidenciam as potencialidades e as dificuldades pessoais dos estudantes como: saúde, 

falta de habilidade com as tecnologias e problemas que fogem do controle do próprio 

aluno. As causas conjunturais da evasão ressaltam as dificuldades financeiras, familiares, 

geográfica e circunstâncias que levam o aluno a tomar a decisão de desistir do curso.   

Outros autores apontam modelos sobre os fatores de evasão, resultados de análise 

de pesquisas realizadas. Xenos et al (apud ABBAD; ZERBINI; SOUZA, 2010) define 

três dimensões da evasão: fatores internos ao aluno, fatores relativos ao curso e fatores 

sociodemográficos. Kemp (2001) afirma que a evasão está relacionada ao aluno, às 

circunstâncias individuais do aluno e ao comprometimento organizacional ou 

institucional. 

As causas da evasão na Educação a Distância são diversas. As motivações das 

desistências estão fundadas, predominantemente, em razões pessoais e ocorrem com mais 

frequência no primeiro período dos cursos a distância (BERGE; HUANG, 2004; 

MARTINS et al, 2013). Pesquisas indicam vários fatores de evasão (BERGE; HUANG, 

2004; FRYDENBERG, 2007; SANTOS; NETO, 2009; NASSAR et al, 2009; ABBAD; 

ZERBINI; SOUZA, 2010; MARTINS; HOKARI, 2011; HENRIQUE et al, 2012; 

MARTINS et al, 2013; BITTENCOURT; MERCADO, 2014), como: falta de tempo para 

estudar, dificuldades financeiras, insatisfação com a equipe pedagógica, dificuldades 

tecnológicas, problemas para deslocar até ao polo, dificuldades para cumprir as atividades 

acadêmicas e falta de motivação.  

Estudos têm sido desenvolvidos buscando identificar as características pessoais e 

de desempenho na aprendizagem que podem estar relacionadas ao sucesso ou evasão de 

alunos na Educação a Distância (BERGE; HUANG, 2004; FRYDENBERG, 2007; 
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SANTOS, 2008; NASSAR et al, 2009; MARTINS et al, 2013). Os estudantes evadidos 

são mais velhos, com dificuldades de usar as tecnologias, com outros compromissos de 

vida, com problemas financeiros e com falta de tempo para estudar. 

Em 2002, Tresman (apud SANTOS; NETO, 2009) identificou que as possíveis 

causas de evasão em estudantes potenciais da Educação a Distância seriam: custos do 

curso, incerteza quanto ao tempo para dedicação nos estudos, acontecimentos pessoais e 

a dúvida ao escolher as opções de curso. Berge e Huang (2004) dizem que os principais 

motivos de desistência são: falta de tempo, falta de supervisão de gestão, falta de 

motivação, problema de motivação, falta de apoio ao estudante, preferência pela 

aprendizagem individual, curso mal projetado e inexperiência dos instrutores.  

Frydenberg (2007) fez um estudo de dois anos sobre persistência e abandono em 

cursos online. O resultado mostrou que a taxa de persistência em cursos presenciais é 

maior que em cursos online. A pesquisa foi desenvolvida de acordo com a fase do aluno 

no curso: 1) Antes de Começar, 2) Durante a primeira semana, e 3) No decorrer do curso. 

A pesquisa inferiu ainda que as diferenças entre as duas modalidades têm pouco impacto 

na persistência dos alunos.  

Comparando a taxa de persistência dos alunos de cursos online e presencial, houve 

diferença significativa somente no início da primeira semana de estudo. Frydenberg 

(2007) aponta que problemas durante a semana de orientação inicial das aulas online 

fazem a evasão de alunos dobrar em relação às aulas presenciais. A autora infere que pode 

ser a plataforma de ensino a distância, a quantidade ou a qualidade do conteúdo, ou ainda 

expectativas criadas e não atendidas pelo curso online. 

Santos (2008) encontrou resultados análogos aos de Martins et al (2013). Segundo 

a autora, a evasão acontece por questões predominantemente endógenas ao aluno, como: 

falta de tempo ou má organização dele, priorização de outras atividades, falta de 

habilidade para Educação a Distância, não adaptação com a modalidade de ensino e 

problemas de saúde. Em sua minoria, os fatores exógenos ao aluno estão ligados à falta 

de acompanhamento de professores-tutor e a falta de apoio/incentivo da instituição.   

Nassar et al (2009) pesquisou os riscos de evasão baseando-se no perfil 

socioeconômico de ingressantes de graduação a distância. A amostra contou com 2.329 

estudantes classificados no vestibular de uma universidade federal do programa UAB. 

Foram identificados riscos de evasão em cursos menos concorridos no vestibular, em que 

a seletividade dos estudantes é menos homogênea. As características socioeconômicas 
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também influenciam na evasão, pois alunos com mais de 30 anos, que residem com 3 ou 

mais pessoas e demoram mais de 60 minutos para se deslocar ao polo têm grandes chances 

de evadir.  

Abbad, Zerbini e Souza (2010) identificaram os principais fatores de evasão na 

Educação a Distância: falta de tempo, dificuldades financeiras, falta de condições de 

estudo no local de trabalho ou em casa, problemas no trabalho, razões pessoais, falta de 

habilidade para administrar o tempo de estudo, falta de habilidade para conciliar as 

atividades externas e tarefas exigidas pelo curso, falta de experiência em cursos a 

distância, dificuldade para redigir textos, falta de habilidade para utilizar recursos da 

Internet, percepções equivocadas sobre a natureza dos cursos a distância.  

Sobre os fatores internos ao curso, foram identificados: não atendimento de 

expectativas quanto à formação; falta de informações sobre o curso e sua relevância; 

pouco uso das ferramentas da web como recursos didáticos; a insatisfação com a atuação 

do tutor, dificuldade do curso, sistema de avaliação, as tecnologias utilizadas pelo curso; 

a quantidade de trabalhos exigidos, falta de atividades presenciais; baixa qualidade dos 

materiais.  

Martins e Hokari (2011) investigaram sobre possíveis preditores do sucesso 

acadêmico. A partir do relato de alunos, a pesquisa inferiu que a facilidade ou a 

dificuldade de usar os recursos tecnológicos pode ser um dos fatores de evasão na 

Educação a Distância. Além disso, os resultados apontaram que a idade e a renda do 

estudante influenciam em seu sucesso no curso. 

As atividades acadêmicas foi outro fator de evasão, em que estudantes que 

concluíram o segundo grau de 6 a 15 anos atrás ou mais e que já possuem curso superior, 

têm tendência a evadir. Sobre os riscos associados à acessibilidade das tecnologias de 

informação e comunicação, os alunos que não têm acesso a computador, têm pouco ou 

nenhum conhecimento de informática e não têm acesso à internet, estes têm grandes 

chances de evadirem. 

Lee e Choi (2011, pp. 597-602) destacam 33 estudos sobre evasão na Educação a 

Distância. A maioria das pesquisas sobre adesão é quantitativa (25) e utiliza da correlação 

nas análises de dados. Três pesquisas qualitativas foram realizadas, sendo uma usando o 

método misto quanti-quali. A maioria das pesquisas qualitativas foi realizada a partir de 

2007. Os participantes se alternam entre estudantes de graduação e pós-graduação, em 

alguns estudos os dois públicos foram investigados. O número da amostra varia entre 18 
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alunos a 2.681, apresentando uma média de 541 participantes. Os cursos estudados são 

de diferentes áreas: Negócios, Comunicação, Informática, Educação, Direito, Psicologia, 

História, Matemática, Saúde.  

As maiores taxas de evasão foram registradas nos estudos de Morgan e Tam 

(1999, apud LEE; CHOI, 2011) 50% de alunos evadidos, Kemp (2002) com 52,89% de 

evasão e Packham et al. (2004, apud LEE; CHOI, 2011) com taxa de evasão de 59,09%. 

Em estudos mais recentes, a taxa de evasão semestral diminuiu e manteve-se entre 

18,50% e 22, 19%. A evasão variou bastante, mas em pesquisas mais recentes percebe-

se que diminuiu conforme mostra a tabela 3: 

 

Tabela 3. Taxa de evasão. 

AUTOR TAXA DE EVASÃO EM (%)  

Morgan and Tam (1999) 

Kemp (2002) 

Moore et al (2003) 

Packham et al. (2004) 

Willging and Johnson (2004) 

Morris et al (2005a) 

Frydeberg (2007) 

Holder (2007) 

Levy (2007) 

Fennegan (2009) 

Liu et al (2009) 

50% 

52,89% 

14,20% 

59,09% 

25,23% 

19,77% 

20,49% 

19,31% 

18,80% 

22,19% 

18,50% 

Fonte: Lee e Choi (2011, p. 597-602) 

 

Henrique et al (2012) fez um comparativo entre os estudos sobre evasão na 

Inglaterra (na Open University) e no Brasil. A revisão bibliográfica apontou que as taxas 

de evasão na Inglaterra são maiores que as do Brasil. Uma semelhança entre os dois países 

é o fato de a desistência ocorrer precocemente ou no início dos cursos. Para conhecer a 

Educação a Distância da Open University, os autores utilizaram as pesquisas de Ormond 

Simpson. Cerca de 78% dos ingressantes da Open University evadem. Baseado em suas 

pesquisas sobre os fatores de evasão, Simpson (apud HENRIQUE et al, 2012) criou um 

software para armazenar informações sobre a vida acadêmica do aluno. Depois de 

alimentado, esse software indica a probabilidade de o aluno evadir.  

Thompson (apud HENRIQUE, 2012) propôs um modo de combater a evasão: 

acompanhar o processo de adesão e permanência do aluno nos cursos a distância. O 

primeiro passo é monitorar o aluno, conhecendo suas preferências, suas vontades, suas 

necessidades. O objetivo é ajudá-lo a escolher o curso certo. Na permanência, 

acompanhar a adaptação do aluno ao curso e prever possíveis chances de o mesmo 

desistir, dando suporte contínuo para ajudá-lo a persistir no curso. 
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A pesquisa de Martins et al (2013) mediu o número de evasão de 4 cursos de 

licenciatura e buscou identificar os motivos da desistência. Destaca-se a metodologia 

utilizada para colher as informações: entrevista semiestruturada aplicada por meio de 

ligações telefônicas pelo pesquisador ao entrevistado. De 74 pessoas que se matricularam 

no segundo semestre de 2011, 44% desistiram em 2012. A maioria dos alunos justifica 

não ter tempo para dedicar ao curso. A dificuldade em conciliar trabalho e estudo e a falta 

de tempo são os principais fatores de evasão. No entanto, a gestão deve estar atenta à 

prestação de serviços, à capacitação de professores e tutores, à criação de mecanismos 

que otimizem os processos burocráticos e aos processos de aprendizagem, pois isso 

interfere na perseverança dos alunos no curso. Verifica-se que a evasão é causada 

predominantemente por fatores endógenos ao aluno. 

Bittencourt e Mercado (2014) pesquisaram a evasão em um Curso Piloto de 

Administração a distância de uma Universidade Federal participante do programa da 

Universidade Aberta do Brasil. Sobre o perfil dos alunos: 95% dos alunos afirmaram que 

nunca tinham feito um curso na modalidade a distância, a maioria é do sexo masculino; 

44% está na faixa de 26 a 35 anos, 26% na faixa de 36 a 45 anos; 38% dos alunos tem 

renda familiar entre 3 a 5 salários mínimos e 26% de 5 a 8 salários mínimos. Verificou-

se uma taxa de 52,5% de evasão entre 2006 e 2008. A maioria dos evadidos são homens, 

casados ou vivem com companheiro(a), trabalham e ganham entre 3 a 5 salários mínimos.  

Todos os participantes têm acesso à internet: 45% em casa, 45% no trabalho e 

10% em Lan Houses. Somente 2% tem internet discada, o que pode dificultar o acesso no 

ambiente virtual por ser uma conexão mais lenta. Os alunos reclamaram da plataforma de 

ensino utilizado pela Instituição chegando a ponto de pedir para trocar para outro mais 

eficiente. As principais causas da evasão estão relacionadas a fatores endógenos ao curso, 

envolvendo dificuldades estruturais da instituição de ensino. A insatisfação com o corpo 

docente e os tutores, questões institucionais e problemas didáticos pedagógicos 

relacionados com o ambiente virtual e os encontros presenciais foram os principais 

motivos de evasão relatados pelos estudantes.  

A categoria vocação pessoal foi a causa da evasão de 23% dos participantes; na 

categoria características individuais alguns responderam que tiveram problemas 

familiares e dificuldades com as tecnologias; na categoria sobre as características 

conjunturais, alguns responderam que tiveram interferências financeiras, familiares e 

geográficas; e sobre a atitude e o comportamento do tutor e do professor, muitos 
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responderam que o tutor não tem domínio do conteúdo e não tinham formação na área 

tutorada. Os motivos institucionais foi a causa da evasão de apenas 5% dos participantes.   

Sobre os estudos desenvolvidos, percebe-se que os autores enfocam questões 

diferentes em suas pesquisas quando o assunto é evasão. Alguns enfocam mais nos fatores 

ligados ao uso das tecnologias (MARTINS; HOKARI, 2011; BITTENCOURT; 

MERCADO, 2014;), outros destacam fatores endógenos ao aluno (BERGE; HUANG, 

2004; SANTOS, 2008; ABBAD; ZERBINI; SOUZA, 2010; MARTINS et al 2013) e há, 

ainda, aqueles que destacam fatores internos ao curso (FRYDENBERG, 2007; SILVA et 

al, 2008) e outros a fatores ligados ao apoio social (NASSAN et al, 2009).  

As classificações das pesquisas sobre evasão (FIUZA, 2012; ABBAD; ZERBINI; 

SOUZA,2010; SANTOS, 2008; KEMP, 2001) consideram, em geral, que os fatores de 

desistência podem ser pessoais, externos ou contextuais. O trabalho de revisão e de síntese 

feito por Lee e Choi (2011) fornece informações sobre a evolução dos estudos sobre o 

tema e das taxas de evasão nos últimos anos.  

Martins et al (2013) ressalta que o tema da evasão/permanência nos cursos e do 

sistema de avaliação merecem atenção e observação da gestão em Educação a Distância. 

A evasão é um problema enfrentado por diversas instituições privadas e públicas, tanto 

na modalidade presencial como a distância (BERGE; HUANG, 2004). Segundo o Censo 

Educação a Distância.BR (2012, p. 90), “a evasão constitui um grande obstáculo para o 

desenvolvimento das ações em EAD”. Nesse sentido, existe a preocupação em encontrar 

estratégias eficazes que levem os discentes a aderirem à modalidade e concluir os cursos.  

A evasão não é um fato isolado, pode ocorrer com uma grande população de 

estudantes, bem como não é consequência de um único fator e sim da conjectura na qual 

o indivíduo se encontra (MARTINS et al, 2013). A desistência é maior em fases iniciais 

dos cursos a distância. Com o decorrer dos períodos, a porcentagem cai 

consideravelmente (BERGE; HUANG, 2004; BITTENCOURT; MERCADO, 2014). 

Conhecer as causas da evasão na Educação a Distância é importante, mas esse 

conhecimento não garante a solução do problema por seu caráter multivariado. Um 

caminho é dar suporte ao aluno no processo de adesão e nos primeiros dias de curso, visto 

que esse período é primordial para a permanência na Instituição.  

Bittencourt e Mercado (2014) parece fazer certa confusão entre os conceitos de 

endógenos e exógenos. Os autores concluem que a maioria das causas da evasão nos 

cursos são endógenas, mas fica a dúvida se esses fatores são endógenos em relação ao 
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aluno ou ao curso. A partir da análise interpretativa, concluiu-se que se tratam de fatores 

endógenos em relação ao curso, os quais podem ser trabalhadas pelas Instituições de 

Ensino Superior, contribuindo para minimizar os índices de desistências de alunos.  

A implantação de um programa de controle de qualidade, de programas de seleção 

e capacitação de professores e tutores, incentivos institucionais para a equipe 

multidisciplinar trabalhar e atender bem os alunos é um dos caminhos que podem 

contribuir para a eliminação das causas endógenas da evasão. Conhecer o perfil do aluno 

da modalidade a distância, suas necessidades e suas dificuldades pode ajudar os gestores 

a criarem estratégias organizacionais e pedagógicas, buscando despertar no estudante a 

motivação para aprender e concluir o curso. Assim, a motivação será apresentada como 

um continuum que varia conforme o nível de autodeterminação, porque a motivação está 

muito ligada à persistência, característica essencial para a permanência do aluno em 

cursos superiores.    



3 MOTIVAÇÃO E PERSISTÊNCIA SEGUNDO A TEORIA DA 

AUTODETERMINAÇÃO 

 

A Teoria da Autodeterminação vai ao encontro dos propósitos da psicologia 

positiva (DECI; VANSTEENKISTE, 2004). Os seres humanos podem ser engajados e 

proativos, ou alternativamente, passivos e deslocados, dependendo geralmente das 

condições sociais em que se desenvolvem e vivem (RYAN; DECI, 2000b). A interação 

entre o ser proativo, a orientação para o desenvolvimento e o ambiente social pode 

favorecer ou prejudicar a constituição e o bem-estar psicológico do ser humano (DECI; 

VANSTEENKISTE, 2004).  

Embora sejam produtos do sistema social do qual participam, as pessoas 

geralmente aparentam ser curiosas, criativas, empolgadas para agir e dispostas a aprender 

novas coisas, principalmente as crianças (DECI; RYAN, 2000). No entanto, essa 

característica positiva e persistente da natureza humana não é predominante, pois o ser 

humano também pode ser amotivado. A motivação humana também pode ser 

enfraquecida e as pessoas podem decidir entre se desenvolver cada vez mais ou estagnar-

se. Ryan e Deci (2000b) definem a motivação como uma força interna que nos leva a agir 

e até mesmo produzir: 

Motivação diz respeito a energia, direção, persistência e equifinalidade - todos 

os aspectos da ativação e intenção. Motivação tem sido uma questão central e 

perene no campo da psicologia, pois é o núcleo de regulação biológica, 

cognitiva e social. Talvez mais importante no mundo real, a motivação é 

altamente valorizada por causa de suas consequências: motivação produz. É, 

portanto, uma preocupação proeminente para aqueles em papéis como gerente, 

professor, líder religioso, treinador, prestador de cuidados de saúde e os pais 

que envolvem a mobilização de outros a agir. (RYAN; DECI, 2000b, p. 69, 

[tradução nossa]) 

 

A questão de como motivar o ser humano sempre pareceu uma incógnita. Aliás, 

como fazer o funcionário produzir mais e com motivação? Como fazer com que o aluno 

aprenda mais e com bom aproveitamento? Como fazer com que o fiel da igreja seja 

motivado a orar e prestar serviços para a comunidade? E o treinador, como liderar um 

time em direção à vitória? Como animar um doente para que persista na cura? E os pais, 

como orientar seus filhos sem puni-los? Dependendo dos fatores e das diversas situações, 

as pessoas podem variar no nível de motivação, na intensidade do agir e no tipo de 

motivação, isto é, na origem do comportamento (DECI; RYAN, 2000).  

O ser humano pode agir visando objetivos extrínsecos - por regulação externa, 

pressão social, punições ou recompensas - e objetivos intrínsecos – por crescimento 
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pessoal, bem-estar, relacionamentos saudáveis (RYAN et al, 2008). Um escravo pode ser 

motivado a trabalhar por regulação externa da punição. Um aluno pode ser motivado a 

estudar por medo de sofrer alguma punição ou, por outro lado, com o objetivo de 

conseguir uma recompensa. Um aluno pode estudar porque deseja se formar e ser um 

profissional de destaque na sociedade. Uma pessoa pode ainda estudar porque o fato de 

estudar o fascina, pois conquistar o conhecimento é um prazer para ela. Existe assim duas 

variáveis importantes na motivação humana: motivos externos e motivos internos, e isso 

vai fazer toda a diferença no comportamento das pessoas (RYAN; DECI, 2000b).   

A percepção de valores das ações permite o agente fazer uma previsão do 

comportamento a ser realizado e avaliar se convém ou não agir, e se a ação está sendo 

controlada externa ou internamente (LEGAULT; GREEN-DEMERS; PELLETIER, 

2006). Por meio dessa avaliação cognitiva, o indivíduo poderá agir em função de motivos 

extrínsecos ou intrínsecos. Mas como descobrir a origem da motivação, ou seja, se é 

extrínseca ou intrínseca?  

A Teoria da Autodeterminação tem investigado o tipo de motivação presente no 

comportamento humano estudando as reações das pessoas em determinadas atividades 

(RYAN; DECI, 2000b). Ao observar e relatar a intensidade com que as pessoas realizam 

certas atividades, é possível medir o seu afinco na tarefa, o que pode transmitir sinais de 

aprendizagem, desempenho, bem-estar e de motivação. Além disso, é possível perceber 

os fatores que promovem a automotivação e os que prejudicam o envolvimento nas 

atividades. 

Para compreender o fenômeno da motivação, a Teoria da Autodeterminação 

criada por Deci e Ryan recorre à subteoria da Integração Organísmica, que parte do 

pressuposto da existência de três necessidades psicológicas básicas: a de vínculo social, 

de competência e autonomia (DECI; VANSTEENKISTE, 2004). Essas necessidades são 

universais e funcionam como nutrientes para a vida proativa, o desenvolvimento humano 

e o bem-estar das pessoas. Quando satisfeitas essas necessidades inatas aumentam a 

autodeterminação, elevam a automotivação e a saúde mental e quando não atendidas, elas 

afetam a autodeterminação, a motivação e o bem-estar. Portanto, a motivação do 

comportamento humano pode variar de acordo com a satisfação dessas três necessidades 

básicas.  

O vínculo social refere-se ao nível de relacionamento do indivíduo com as 

pessoas, envolvendo sentimentos de alteridade (DECI; VANSTEENKISTE, 2004). A 
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competência é a sensação de autoeficácia na realização de atividades e pode ocorrer 

quando o agente percebe que suas estratégias de ação estão sendo executadas com êxito 

e, por isso, busca explorar mais a realidade e tem um maior compromisso com o objetivo 

a ser alcançado (LEGAULT; GREEN-DEMERS; PELLETIER, 2006). Por último, a 

autonomia está ligada ao desejo, à vontade da pessoa organizar suas próprias 

experiências, é a vontade de ser autorregulada, direcionar o próprio comportamento 

(DECI; RYAN, 2000).  

A autonomia é sinal claro de automotivação, mas ser autônomo não significa 

independência e individualismo. Pesquisas indicam que a autonomia está mais 

relacionada com atitudes coletivas do que egoístas (KIM; BUTZEL; RYAN, 1998 apud 

RYAN; DECI, 2000b). Ser autônomo não é agir independentemente de outras pessoas, 

mas considerar reflexivamente todos os aspectos da ação e abstraí-los, iniciando a ação 

com uma sensação de vontade e própria escolha (DECI; VANSTEENKISTE, 2004).  

A autodeterminação é a capacidade de um indivíduo agir com vínculo social, com 

competência e autonomia. Seja na saúde, na educação, no trabalho, no esporte, na religião 

ou na medicina, a satisfação dessas necessidades psicológicas tornam-se essenciais para 

o desenvolvimento humano, visto que provoca reações comportamentais e sociais 

(RYAN; DECI, 2000b). O comportamento autodeterminado, é automotivado, 

autorregulado e autônomo. Destarte, investigar as condições que favorecem ou 

prejudicam a motivação humana tem importância científica e prática, porque pode 

contribuir para o conhecimento tanto das causas do comportamento das pessoas como dos 

ambientes que proporcionam o melhor desenvolvimento humano.  

 

3.1 O CONTINUUM DA MOTIVAÇÃO HUMANA 

 

Ryan e Deci (2000b) definem três níveis motivacionais no continuum da 

autodeterminação: a amotivação, a motivação extrínseca e a motivação intrínseca.  

A amotivação não é um tipo de motivação, é a ausência dela. Na amotivação, não 

existe autorregulação, o indivíduo age segundo reguladores externos, sem nenhuma 

sensação de competência e autonomia.  

A motivação extrínseca é determinada por reguladores externos, podendo ser 

autodeterminada ou não, dependendo do processo de internalização ou integração da 

pessoa.  
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A motivação intrínseca é autodeterminada por natureza, uma vez que o indivíduo 

age por prazer, com autonomia, autorregulação e sente-se competente para realizar 

determinada atividade. 

Para entender a diferença entre a motivação extrínseca e a motivação intrínseca, é 

necessário definir alguns conceitos que compõem a Teoria da Autodeterminação: 

autorregulação, regulação externa e autoeficácia. A autorregulação trata de como as 

pessoas assimilam valores sociais e as contingências do ambiente e progressivamente 

transformam esses aspectos em automotivação e valores internos para agir (RYAN; 

DECI, 2000b). A regulação externa consiste em fatores fora do indivíduo que o fazem 

agir, podendo ser: regras, leis, normas ou qualquer tipo de coerção. Autoeficácia é a 

sensação de ser capaz de organizar e executar ações com êxito.   

Deci e Ryan (2000) afirmam que tanto a motivação extrínseca quanto a motivação 

intrínseca podem gerar comportamentos autodeterminados, mas com origens diferentes. 

O comportamento da pessoa extrinsecamente motivada é regulado segundo fatores 

externos, visando satisfazer necessidades separadas da sua constituição psicológica. O 

comportamento intrinsecamente motivado tem a sua origem nos aspectos internos da 

constituição psicológica da pessoa. O que muda é o locus de Causalidade: enquanto a 

pessoa motivada extrinsecamente visa a consequências separadas de si, a pessoa 

intrinsecamente motivada age em função de seus próprios anseios, vontades, valores e 

necessidades internas.  

O problema das ações não motivadas intrinsecamente é o modo como as pessoas 

adquirem a motivação para agir e como ela influencia na persistência, na qualidade do 

comportamento e no bem-estar (RYAN; DECI, 2000b). Embora comportamentos 

extrinsecamente motivados também possam ser autodeterminados, a ação derivada desse 

tipo de motivação está associada à baixa persistência de estudantes, falta de interesse e 

envolvimento (DECI; RYAN, 2000). Porém, por meio do processo de internalização e 

integração é possível alcançar melhores resultados, melhorar a persistência, permitir a 

autorregulação e possibilitar mais engajamento nas relações sociais (RYAN; DECI, 

2000b).  

Sobre a motivação intrínseca, a pesquisa de Deci, Koestner e Ryan (1999) mostrou 

que suportes para a competência e a autonomia aumentam a persistência motivada, o 

desempenho e o bem-estar. Ryan e Deci (2000b) afirmam que pessoas com motivação 

autorregulada são mais interessadas, entusiasmadas e confiantes do que pessoas 
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controladas externamente, e isso manifesta maior desempenho, persistência e 

criatividade, sinais claros de aumento de vitalidade, autoestima e bem-estar.  

Como pode-se verificar na figura 1, a Teoria da Autodeterminação entende a 

motivação como um continuum que varia conforme o nível de autodeterminação: 

 

Figura 1. Continuum da Teoria da Autodeterminação com os tipos de motivação, com seus estilos 

reguladores, locus de causalidade, e processos correspondentes 
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Fonte: RYAN e DECI (2000b), [Tradução nossa]. 

 

Deci e Ryan (2000) afirmam que a motivação não é um fenômeno unitário, o qual 

varia a intensidade do menos para o mais e vice-versa. A motivação não pode ser 

entendida de maneira unívoca. Para os autores, o comportamento humano tem diferentes 

quantidades de motivação e, principalmente, diferentes orientações de motivação em sua 

origem. Toda ação tem uma justificativa e é investigando o porquê do agir que se descobre 

o tipo predominante de motivação que anima o comportamento das pessoas.  

É muito diferente uma pessoa que estuda por prazer ou interesse próprio, de outra 

pessoa que estuda visando a atender exigências de pais, professores ou chefes. As 

consequências pretendidas são distintas, enquanto uma atende necessidades internas, a 

outra visa resultados externos. Da mesma forma, um estudante que reconhece a 

importância dos estudos para a sua vida tem uma postura diferente do aluno que estuda 
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em vista de conseguir boas notas e exibir seus resultados. Outro aluno que ignora o porquê 

de estudar, pode dar sinais de ausência de motivação, seja ela extrínseca ou intrínseca. 

Nesse sentido, a intensidade da motivação na ação pode não variar tanto, mas a sua 

orientação indica diferentes origens do comportamento.  

 

3.1.1 Amotivação 

 

A Teoria da Autodeterminação entende a motivação como um continuum que 

varia conforme o nível de autodeterminação (DECI; RYAN, 2000). Os autores não 

deixam claro se a amotivação é um tipo de motivação ou não. Eles afirmam existir dois 

tipos básicos de motivação: a extrínseca e a intrínseca. No entanto, Ryan e Deci (2000b) 

deixam claro, como mostrado na figura 1, que a amotivação também é um nível de 

motivação, mesmo significando um comportamento sem regulação e autonomia.  

Toda pessoa motivada sente-se impulsionada para fazer alguma coisa, ela é 

movida em direção a um objeto, a uma atividade, a um estado de pensamento (DECI; 

RYAN, 2000). Ora, se uma pessoa não sente ânimo para agir, ela não é regulada, 

autônoma e autodeterminada, ou seja, é considerada amotivada. Por outro lado, alguém 

que sabe o que está fazendo e sente disposição para atingir determinado fim é considerado 

motivado. A amotivação é o nível de ausência de estilos reguladores, sejam eles internos 

ou externos.   

Na amotivação, o locus de causalidade percebido na ação é impessoal, isto é, 

indiferente para quem está agindo (RYAN; DECI, 2000b). O comportamento amotivado 

é aparentemente irracional, não existe personalidade, a ação é consequência de controle 

externo. Dessa forma, não existe a preocupação com as causas e as consequências da 

ação, o sujeito ignora os efeitos de sua própria ação (LEGAULT; GREEN-DEMERS; 

PELLETIER, 2006). Além disso, conforme a figura 1, nos processos reguladores do 

comportamento amotivado, há ausência de intenção, desvalorização da atividade e falta 

de controle da pessoa, consistindo em total ausência de competência para agir por não 

acreditar nos resultados que a sua ação pode produzir.  

Nessa perspectiva, a amotivação torna-se uma preocupação para todas as pessoas 

que se propõem a liderar, ensinar, coordenar ou gerir pessoas, pois sem motivação não há 

ação consciente, não há definição de objetivos e muito menos alcance de resultados 

(RYAN; DECI, 2000). Desse modo, surge o problema contínuo de auxiliar a motivação 
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das pessoas, em busca de condições propícias para o comportamento autorregulado, 

autônomo e autodeterminado.  

Legault; Green-Demers e Pelletier (2006) frisam que a amotivação não pode ser 

vista apenas como ausência de motivação extrínseca e intrínseca, mas é sobretudo um 

nível inferior, como uma entidade separada do continuum da Teoria da 

Autodeterminação. Investigando a amotivação acadêmica de alunos do ensino médio, os 

autores definiram quatro dimensões causadoras deste comportamento: convicção de 

competência (falta de condições para realizar atividades escolares), convicções de esforço 

(falta de disposição para estudar), características da atividade acadêmica (porque acho 

que é chato) e o valor colocado na tarefa (porque estudar não é importante). Os alunos 

amotivados sentiam-se impotentes e controlados na escola.  

Os autores (LEGAULT; GREEN-DEMERS; PELLETIER, 2006) pesquisaram 

também a relação entre o suporte interpessoal dos pais, professores e amigos e a 

amotivação acadêmica de alunos do ensino médio. O suporte interpessoal foi associado 

negativamente à amotivação, sendo que os professores contribuem mais para a sensação 

de competência e autonomia e os pais e amigos dão mais apoio para satisfazer a 

necessidade de vínculo social.  

A falta de suporte interpessoal foi associada com a convicção de baixa 

competência dos alunos. A convicção de baixa competência, por sua vez, foi associada 

ao mau desempenho, baixa autoestima acadêmica e intenção de sair da escola. A 

combinação de falta de valores acadêmicos e convicções de baixa competência têm 

maiores chances de provocar a evasão do estudante. Por meio do convívio, pais e amigos 

podem ajudar na percepção do valor da escola e evitar a desistência. A orientação 

acadêmica para os alunos pode favorecer o sucesso do estudante. 

A premissa é que quanto mais motivada a pessoa está, mais autorregulado é o seu 

comportamento (DECI; RYAN, 2000). A sensação de motivação para agir só é 

experimentada se os aspectos previstos na ação pela pessoa forem ao encontro de seus 

valores e anseios internos, ou seja, se as consequências da ação forem internalizadas e 

integradas à constituição psicológica da pessoa. Quando amotivadas, as pessoas apenas 

atravessam os momentos, sem nada afetar o seu estado psicológico (RYAN; DECI, 2000). 

Na mesma linha, em instituições de ensino a amotivação foi associada com o tédio, falta 

de concentração nas aulas, má adaptação na escola, tensão e evasão escolar (LEGAULT; 

GREEN-DEMERS; PELLETIER, 2006).   
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A sensação comum da pessoa amotivada é que seu comportamento está sendo 

regulado por fatores fora do seu poder, mas no fundo não é motivado extrinsecamente e 

nem intrinsecamente, pois não há motivação (VALLERAND et al, 1989). O 

comportamento amotivado é iniciado por razões desconhecidas do agente, mas isso 

depende muito do suporte contextual (LEGAULT; GREEN-DEMERS; PELLETIER, 

2006). Uma atividade chata pode não ser atrativa para os estudantes enquanto que uma 

atividade bacana pode motivar a participação, mesmo o comportamento sendo regulado 

extrinsecamente. 

 

3.1.2 Motivação Extrínseca 

 

A distinção entre a motivação extrínseca e a motivação intrínseca tem sido alvo 

de pesquisas sobre desenvolvimento e práticas educacionais (DECI; RYAN, 2000). Isso 

porque essas duas orientações motivadoras podem definir a qualidade da experiência e o 

desempenho da pessoa em uma atividade de aprendizagem.  

Nem todas as atividades da educação são prazerosas - ou motivadas 

intrinsecamente – muitas são motivadas extrinsecamente e saber estimular os estudantes 

a criarem gosto pela aprendizagem torna-se um desafio. Até uma certa idade o ser humano 

desfruta de atividades mais prazerosas e, conforme vai sendo inserido no meio social, 

acaba tendo que assumir certas responsabilidades e agir conforme alguns regulamentos 

de origem extrínseca (RYAN; DECI, 2000).   

Nas teorias clássicas, a motivação extrínseca é compreendida como uma energia 

que não traz satisfação das necessidades internas do indivíduo, definindo-se como uma 

forma de motivação empobrecida em comparação com a motivação intrínseca (DECI; 

RYAN, 2000). No entanto, a Teoria da Autodeterminação estabelece tipos de motivação 

extrínseca, dos quais alguns podem ser menos autodeterminados e outros mais. Por 

exemplo, o comportamento de um estudante motivado extrinsecamente pode resultar 

tanto em sentimentos contrários à ação como a sensação de boa vontade em fazer alguma 

coisa. O primeiro caso refere-se ao tipo de motivação extrínseca clássica em que o 

estudante se sente empurrado a agir mesmo não querendo; no segundo caso temos sinal 

de autonomia em que o estudante está no controle de sua ação e sente-se satisfeito 

internamente em realizar uma atividade. Ele concorda com o regulamento externo 

encontrado na ação. Assim, a Teoria da Autodeterminação vai além do conceito clássico 
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de motivação e reconhece ser possível agir por regulação externa com relativa 

autodeterminação (DECI; VANSTEENKISTE, 2004). 

No ensino, a motivação extrínseca está associada à baixa persistência, ao 

desinteresse e ao pouco envolvimento de estudantes e a motivação intrínseca, por sua vez, 

está associada à persistência, ao prazer e envolvimento em atividades de aprendizagem 

(DECI; RYAN, 2000). No entanto, dentro da motivação extrínseca é possível ter 

comportamentos autônomos que fazem estudante valorizar o que ele está fazendo. 

Oferecendo suporte contextual de autonomia para a pessoa é possível despertar motivação 

pelas atividades. Nesse sentido, saber como dar suporte para o estudante sentir-se 

autônomo em atividades motivadas externamente torna-se uma estratégia de ensino, visto 

que quanto mais autônomo ele se sentir, mais interesse e envolvimento vai resultar. Mas, 

como descobrir os fatores que promovem a motivação extrínseca com autonomia? 

O caminho é dar suporte para o estudante atender três necessidades básicas 

psicológicas: vínculo social, competência e autonomia. Se essas três necessidades forem 

atendidas, existe grande possibilidade de o estudante valorizar a ação de aprendizagem. 

Por outro lado, se não forem satisfeitas essas necessidades, o seu comportamento pode 

resultar em baixa persistência, desinteresse e baixo envolvimento. Todavia, como o 

indivíduo valoriza um regulamento externo? 

Em uma atividade, o locus de causalidade da motivação extrínseca é separado da 

constituição psicológica do indivíduo (RYAN; DECI, 2000). A ação é originada visando 

consequências externas. Por exemplo, um estudante que está fazendo um curso de 

graduação por exigência da empresa pode estar sendo motivado extrinsecamente a agir, 

até mesmo pelo medo de perder o emprego. Por outro lado, um estudante pode estar 

cursando a faculdade porque deseja ser promovido na empresa.  

Embora as duas situações possuam valor instrumental para o estudante – porque 

ele não está estudando por bel-prazer -, a segunda situação implica um controle pessoal 

do comportamento, pois existe certo nível de vontade em atingir os resultados externos 

da ação. Na outra situação o comportamento não é valorizado pelo indivíduo, a ação é 

derivada exclusivamente por fatores externos. Ambos os comportamentos são 

intencionais, porque o indivíduo sabe o que está fazendo, mas o tipo de motivação 

extrínseca é diferente, o nível de autonomia varia relativamente no segundo caso. Nesse 

sentido, é possível o comportamento da pessoa ser autônomo mesmo sendo regulado 



58 
 

 

  

extrinsecamente. Mas como um comportamento motivado extrinsecamente pode ser 

autônomo? 

Normalmente, as pessoas preveem os acontecimentos e captam informações das 

ações. Por meio de uma avaliação pessoal sabem se um comportamento é regulado 

externamente ou internamente, e se a atividade é derivada de um locus de causalidade 

fora de si ou dentro de si (DECI; RYAN, 2000). A orientação da motivação extrínseca 

depende do grau em que o valor da ação refletida será internalizado ou/e integrado 

(RYAN; DECI, 2000). A internalização é o processo cognitivo que permite o 

reconhecimento dos aspectos da ação. A integração é o processo cognitivo em que o 

indivíduo, além de reconhecer os valores da ação, os toma como seus próprios.  

Por meio da internalização e da integração o indivíduo assimila os valores 

subentendidos na atividade e julga-os de acordo com sua constituição psicológica (DECI; 

RYAN, 2000). Se as atividades são atrativas, o envolvimento será maior; se as atividades 

são chatas, a energia dispendida na atividade será pouca. A internalização significa que o 

indivíduo valorizou os resultados daquela atividade e a sua variação vai influenciar no 

nível de motivação extrínseca do indivíduo: se é exclusivamente externa, se possui sinais 

de autocontrole ou se tem consciência do valor da ação.  

Quanto mais internalizar os valores da ação, mais razões a pessoa tem para se 

envolver numa atividade (LEGAULT; GREEN-DEMERS; PELLETIER, 2006). Os 

indivíduos se tornam mais autodeterminados quando eles internalizam, em maior medida 

as suas razões para a execução de um determinado comportamento (RYAN; DECI, 2000). 

A integração significa que o indivíduo gostou tanto da atividade, que chegou a assimilar 

os valores implicados e torná-los como seus. Aqui temos o nível mais elevado de 

motivação extrínseca: a integrada. Nesse ponto, o indivíduo fica próximo do 

comportamento autodeterminado derivado da motivação intrínseca.  

Para explicar a variação da motivação extrínseca, Ryan e Deci (2000b) recorrem 

à Teoria da Integração Organísmica, classificada como uma subteoria dentro da Teoria 

da Autodeterminação. Essa subteoria mostra que existem diferentes formas de motivação 

extrínseca (externa, introjetada, identificada e integrada) e os fatores contextuais 

interferem na internalização e na integração dos valores e regulamentos externos.  
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3.1.2.1 Motivação Extrínseca por regulação externa 

 

Como dito, a mente humana é capaz de internalizar valores subentendidos nos 

resultados da ação e integrá-los à personalidade. O grau de internalização vai indicar o 

nível de autodeterminação de um comportamento. A integração marca a fixação do valor 

da ação na personalidade do indivíduo e o nível máximo de autodeterminação na 

motivação extrínseca.  

A subteoria da Integração Organísmica afirma que essa capacidade de 

internalização acompanha todo o processo de socialização do indivíduo, momentos em 

que os regulamentos externos são integrados à personalidade por meio da aprendizagem, 

permitindo a assimilação de valores de determinada cultura. Assim, todo o processo de 

aprendizagem requer internalização e integração dos valores dos regulamentos, os quais 

definem o nível de motivação extrínseca.  

Na motivação extrínseca por regulação externa, a pessoa age unicamente em 

função de fatores externos, pois não internaliza os valores da ação e o seu comportamento 

é resultado de processos regulatórios de complacência, recompensas externas ou 

punições. A orientação motivacional do indivíduo nesse estágio do continuum é 

impessoal, ou seja, o indivíduo tem uma reação indiferente em relação aos resultados da 

ação, apenas age visando os regulamentos externos sem os reconhecer ou julgá-los como 

sendo atrativos ou não para a sua constituição psicológica. O indivíduo que estuda por 

pressão dos pais é um exemplo de regulação externa (VALLERAND et al, 1989).  

Pesquisas verificaram que quanto mais as pessoas são reguladas externamente, 

menos interesse e envolvimento elas manifestam nas atividades (RYAN; DECI, 2000). O 

suporte de autonomia do contexto (pais, professores) pode ajudar o indivíduo a tomar a 

iniciativa, trazer a responsabilidade da ação para si e agir com liberdade (LEGAULT; 

GREEN-DEMERS; PELLETIER, 2006).  

 

3.1.2.2 Motivação Extrínseca por regulação introjetada 

 

Avançando um pouco mais no continuum da autodeterminação, encontra-se a 

motivação extrínseca por regulação introjetada, a qual corresponde a um tipo de 

regulamento reconhecido pelo interior do indivíduo, mas que ainda não gera autocontrole. 

Nesse caso, as pessoas internalizam parcialmente os valores da ação e agem por pressão, 
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por orgulho ou para evitar sentimentos de culpa, ansiedade ou vergonha (DECI; 

VANSTEENKISTE, 2004). A motivação extrínseca por introjeção resulta de 

necessidades do ego em querer melhorar ou manter a autoestima e evitar sentimentos 

desagradáveis (RYAN et al, 2008).  

Embora exista certo grau de consciência do regulamento externo, nesse caso o 

comportamento ainda não é totalmente internalizado pelo indivíduo. O aluno que faz um 

trabalho de faculdade porque se sentiria culpado caso não o entregasse, é um exemplo de 

regulação introjetada (VALLERAND et al, 1989). Em atividades com pouco suporte de 

autonomia, verificou-se que a internalização foi parcial e o comportamento não passou 

do nível da motivação por introjeção, enquanto que o suporte suficiente de autonomia 

promoveu maior integração dos valores da ação em direção da autodeterminação (DECI; 

VANSTEENKISTE, 2004).  

 

3.1.2.3 Motivação Extrínseca por regulação identificada 

 

No terceiro grau da motivação extrínseca, os regulamentos externos já são 

internalizados pelo indivíduo, mas não integrados (DECI; RYAN, 2000). Chega-se ao 

estágio da regulação externa por identificação em que há um nível razoável de 

competência e autonomia (RYAN et al, 2008). Nesse nível de motivação, o indivíduo se 

identifica com a atividade e reconhece a importância do regulamento para o seu propósito 

de vida (DECI; VANSTEENKISTE, 2004). Aqui já existe relativa autodeterminação. 

Esse tipo de motivação pode ser verificado em caso de pessoas que se envolvem 

mais nas atividades, mas ainda não se encantam pelo o que estão fazendo (RYAN; DECI, 

2000). Um estudante de curso a distância que acessa o ambiente virtual todos os dias 

porque reconhece a relevância para a organização dos seus estudos, ele se identifica com 

o valor desta atividade, mas ele pode não gostar tanto desta atividade. Outro exemplo é o 

estudante que revisa o conteúdo de um livro porque ele quer ir bem na avaliação 

(VALLERAND et al, 1989). 

 

3.1.2.4 Motivação Extrínseca por regulação integrada 

 

O último continuum da autodeterminação dentro da motivação extrínseca é por 

regulação integrada. Como o próprio nome indica, nesse estágio ocorre a integração dos 
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valores da ação pela própria constituição psicológica do indivíduo (DECI; RYAN, 2000). 

A integração seria o próprio aprendizado de novos regulamentos e valores para o 

comportamento, momento em que a pessoa assimila os valores da ação e integra-os em 

seus padrões de vida (RYAN et al, 2008). Um exemplo é o caso de um estudante que 

estuda para uma avaliação porque quer ter sucesso no exame e conseguir uma boa 

colocação no mercado de trabalho (VALLERAND et al, 1989) 

Quanto mais se interiorizam os valores de um comportamento, mais 

autodeterminada é a motivação intrínseca do sujeito. Por ser espontânea e sem conflito, a 

motivação por regulação integrada guarda qualidades próximas da motivação intrínseca. 

A única diferença é que a motivação extrínseca tem o locus de causalidade percebido 

externamente e a motivação intrínseca internamente. Estudos sobre motivação para 

aprender mostraram que a motivação extrínseca integrada está associada ao maior 

engajamento, melhor desempenho, menor sensação de isolamento, melhor qualidade na 

aprendizagem, melhores avaliações de professores, maior persistência e outros resultados 

positivos (RYAN; DECI, 2000). 

 

3.1.2.5 Suporte contextual para a internalização e a integração 

 

O processo de internalização e integração contribui para o aprendizado do 

indivíduo, uma vez que valores e normas sociais são internalizadas e integradas à 

personalidade durante a vida. Ao compreender a motivação como um continuum de 

autodeterminação, Deci e Ryan (2000) destacam que isso não quer dizer que a motivação 

extrínseca consista em um desenvolvimento gradativo de motivação a ser seguido. A 

internalização de regulamento não tem de evoluir, necessariamente, entre os níveis de 

motivação extrínseca. O indivíduo pode transitar em qualquer um dos níveis em sua vida, 

independentemente do nível em que suas ações se encontram. No entanto, isso vai 

depender de experiências anteriores e das circunstâncias do momento. Dessa forma, 

algumas pessoas podem agir com base em regulamentos integrados, outras vezes por 

regulamento introjetado.  

De forma análoga, uma pessoa pode começar um comportamento em um nível de 

regulação externa e acabar valorizando a atividade durante a sua execução, mudando a 

orientação da motivação. Da mesma maneira, a pessoa pode começar em um nível mais 

elevado de autoregulação e acabar não se identificando tanto com a ação iniciada, 
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podendo ocorrer uma desvalorização da ação por parte do sujeito. Nesse sentido, não há 

progressão necessária, na motivação extrínseca, o continuum mede o nível de 

autodeterminação do comportamento a partir da internalização e integração dos valores 

da ação, o que vai impactar diretamente na satisfação das necessidades de vínculo social, 

competência e autonomia.  

Ryan e Connel (apud DECI; RYAN, 2000) comprovaram em uma pesquisa que 

os diferentes tipos de motivação extrínseca podem ser evidenciados ao longo de um 

continuum de autodeterminação relativa. Os pesquisadores correlacionaram o 

comportamento de realização de uma tarefa com a regulação externa, introjetada, 

identificada e de autorregulação em crianças do ensino fundamental. Os resultados 

demonstraram que esses quatro tipos de regulação estão correlacionados entre si, o que 

evidencia a existência de um continuum de níveis de autodeterminação na motivação 

extrínseca. Por exemplo, quanto mais a criança foi regulada externamente, menos 

interesse, valor e envolvimento teve na ação. A regulação introjetada foi associada 

positivamente com o esforço, mas a criança manifestava ansiedade e insegurança para 

lidar com as falhas. Quanto mais a criança se identificou com a atividade, mais prazer e 

capacidade para lidar com falhas demonstrou na escola. A motivação integrada foi 

associada ao interesse, à valorização e ao envolvimento nas atividades escolares. 

Deci e Ryan (2000) afirmam que a motivação extrínseca mais autorregulada 

(identificada e integrada) está relacionada com maior engajamento, melhor desempenho, 

menos solidão, qualidade na aprendizagem e bem-estar psicológico. Nesse sentido, o grau 

de integração supõe maior capacidade de adaptação ao ambiente, maior eficácia na ação 

e maior experiência de bem-estar. Por isso, o maior problema é como promover 

autodeterminação a partir de regulamentos externos: dependendo do nível de valorização 

o indivíduo pode ter pouco envolvimento, baixo desempenho, maior sensação de 

abandono, menos aprendizagem e menos bem-estar psicológico.     

Deci e Ryan (2000) destacam o papel do suporte social para o indivíduo ser 

autodeterminado. Na pesquisa de Deci et al (apud DECI; RYAN, 2000), o contexto que 

ajuda o indivíduo a encontrar razões significativas para agir facilita a internalização e a 

integração. Por outro lado, o contexto em que a pessoa se sente controlada externamente 

promove menos internalização. Em contextos de baixo apoio social, a internalização foi 

até à motivação extrínseca por regulação introjetada, não passando para níveis superiores 

de autodeterminação.  
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Geralmente, comportamentos motivados extrinsecamente não são atrativos para 

as pessoas. Uma estratégia é chamar a atenção para a atividade e estimular a 

internalização e a integração. Segundo Deci e Ryan (2000a), o vínculo social (família, 

grupo ou sociedade) influencia diretamente na internalização e na integração dos valores 

de atividades desse tipo, visto que a pessoa só se dispõe a agir se sentir-se valorizada e 

significativamente à vontade para desempenhar sua função. Dificilmente uma pessoa que 

é motivada extrinsecamente desempenhará uma tarefa se o contexto não for acolhedor e 

não atender as suas necessidades psicológicas de vínculo social, competência e 

autonomia.  

O suporte contextual de autonomia marca o ponto crítico em que um regulamento 

é integrado ao invés de simplesmente internalizado (DECI; RYAN, 2000). A 

internalização proporciona a satisfação das necessidades básica psicológicas de vínculo 

social e de competência, mas somente a integração pode proporcionar para a pessoa a 

sensação de autodeterminação na motivação extrínseca. 

Com suporte de vínculo social e competência, contextos controladores podem 

proporcionar no máximo motivação extrínseca por regulação identificada, mas somente 

contexto com suporte de autonomia podem propiciar integração e motivação extrínseca 

por autorregulação.  

Para a internalização promover autonomia, a pessoa precisa compreender o 

significado e o valor da tarefa, prever os resultados da ação e avaliar o contexto de acordo 

com sua constituição psicológica. É assimilando o significado e o valor da ação que a 

pessoa internaliza e integra aspectos da ação, e isso acontece quando há a satisfação das 

três necessidades básicas psicológicas: de vínculo social, de competência e de autonomia 

(RYAN; DECI, 2000). Se os suportes de vínculo social, competência e autonomia são 

oferecidos para as pessoas, existe grande chance de ocorrer o processo de internalização 

e integração em contextos de motivação extrínseca.  

Em uma pesquisa com estudantes de medicina, Williams e Deci (1996, apud 

DECI; RYAN, 2000) verificaram que o suporte de vínculo social e de competência 

proporcionaram comportamentos por regulação introjetada. Quando acrescentou o 

suporte para a autonomia, o comportamento dos estudantes se mostraram mais 

autorregulados, significando o avanço no continuum da motivação extrínseca (regulação 

identificada e regulação integrada).  
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Estes são alguns dos resultados nesta área que sugerem como suportes para 

vínculo social e competência facilitam a internalização e como o apoio para a 

autonomia, adicionalmente, facilita a integração de normas comportamentais. 

Quando isso ocorre, as pessoas não só se sentem competentes e afins, mas 

também autodeterminadas, como eles realizam atividades extrinsecamente 

valorizadas. (DECI; RYAN, 2000, p. 65, [Tradução nossa]) 

 

A necessidade de vínculo social assume a função de suporte nutritivo para a 

pessoa. Se não satisfeita, a necessidade de vínculo social pode causar problemas 

psicológicas no indivíduo e prejudicar a internalização/integração dos valores e 

regulamentos externos (DECI; RYAN, 2000). É através da intenção de agir que se 

identifica se a pessoa está amotivada ou motivada extrinsecamente, mas somente a 

autonomia pode gerar comportamento autodeterminado.  

Pensadas em um continuum, a internalização e a integração são processos 

psicológicos que mensuram até que ponto os resultados de uma atividade vão ao encontro 

da constituição psicológica do indivíduo, podendo significar maior comprometimento, 

persistência, autopercepção positiva e melhor vínculo social. 

Concluindo, se o nível da internalização é elevado, pode ocorrer a integração. A 

integração é um processo mais avançado do que a internalização. A integração é o 

processo pelo qual os indivíduos transformam mais plenamente os valores e os 

regulamentos como sendo seus próprios – fazendo parte da constituição psicológica do 

sujeito (RYAN; DECI, 2000). Somente a integração pode gerar efetivamente 

comportamento autodeterminado.  

Assim, temos o seguinte continuum na motivação extrínseca: a regulação externa, 

cujo comportamento é controlado exclusivamente por fatores fora do indivíduo em 

condição de submissão, recompensas ou punições; regulação introjetada, marca a parcial 

internalização dos valores da ação e tem nível relativo de autodeterminação, 

envolvimento do ego, recompensas internas e punições; regulação identificada, que marca 

a internalização completa dos valores e significados de uma ação, em que o 

comportamento tem importância para o indivíduo e existe valorização consciente; e 

regulação integrada, que marca a efetivação da integração dos valores e significados 

subentendidos na atividade e consiste no ponto máximo de autodeterminação em 

situações de locus de causalidade externa. O suporte contextual de autonomia favorece o 

desenvolvimento do comportamento autodeterminado.  
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3.1.3 Motivação Intrínseca 

 

Seguindo o continuum da Teoria da Autodeterminação, chega-se à motivação 

intrínseca que está próxima da motivação extrínseca por regulação integrada (DECI; 

RYAN, 2000). Entretanto, isso não quer dizer que a motivação extrínseca pode vir a se 

transformar em motivação intrínseca, são duas orientações distintas do comportamento 

humano. Isso quer dizer apenas que a motivação intrínseca é o nível ideal de 

autodeterminação e a motivação por regulação integrada se aproxima deste grau de 

autorregulação.  

A motivação intrínseca representa toda a animação humana para viver, aprender, 

descobrir, inventar e experimentar coisas novas (DECI; KOESTNER; RYAN, 1999; 

RYAN; DECI, 2000; DECI; VANSTEENKISTE, 2004). Desde o nascimento, o ser 

humano em estado saudável traz consigo a disposição para viver, para agir e para aprender 

coisas novas. Não precisa de reguladores externos para viver, a ação é resultado de sua 

própria capacidade de explorar ambientes, de sua curiosidade em descobrir novas coisas.  

Essa vontade de desvelar as coisas faz com que o ser humano se desenvolva em 

conhecimentos e habilidades. Essa característica humana não se limita apenas na infância, 

mas está presente durante toda a trajetória de vida das pessoas influenciando o 

desempenho, a persistência e o bem-estar durante a vida (DECI; RYAN, 2000). 

Segundo a Teoria da Autodeterminação (DECI; RYAN, 2000), a motivação 

intrínseca tem sua origem no íntimo da pessoa e pode ser percebida na relação entre o 

sujeito e a atividade. A pessoa motivada intrinsecamente faz alguma atividade para 

satisfazer necessidades internas e não visando algum resultado fora de si. Está relacionada 

com a ampla autonomia e vontade de agir (DECI; KOESTNER; RYAN, 1999; 

VALLERAND et al, 1992). Por exemplo, as pessoas podem estar motivadas 

intrinsecamente para algumas atividades, mas não para outras.  

Além disso, o ser humano não tem prazer para realizar todas as tarefas de sua vida, 

ocorre uma seleção pessoal segundo seus próprios anseios. A ação originada da motivação 

intrínseca gera interesse pelo comportamento e pode ser entendida também pelo 

contentamento que a pessoa alcança ao sentir-se engajada com durante a realização da 

tarefa intrinsecamente motivada.  

A recompensa da motivação intrínseca encontra-se na própria realização da 

atividade, no interesse da pessoa em se envolver e na satisfação das necessidades básicas 
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psicológicas de vínculo social, competência e autonomia (RYAN; DECI, 2000). A 

motivação intrínseca pode ser medida de diferentes formas: por meio da denominada 

“livre escolha” e de autorrelatos de interesse e prazer por atividades.  

Na medida de livre escolha, os participantes da pesquisa são submetidos a uma 

atividade recebendo ou não recompensas para realizar. Depois são novamente expostos à 

atividade juntamente com outras atividades de distração. A partir do tempo que a pessoa 

gasta para executar a tarefa proposta inicialmente e o seu nível de envolvimento, é 

possível inferir se ela está ou não motivada extrinsecamente para realizar tal atividade. 

Se a pessoa foi motivada extrinsecamente a agir, ela não vai se interessar pela atividade; 

e se a pessoa se envolve mais com a atividade é porque ela gostou da atividade desde a 

primeira vez em que foi exposta, isso satisfaz suas necessidades psicológicas e seus 

anseios internos, sendo o seu comportamento motivado intrinsecamente.  

O autorrelato é outra forma de medir a motivação intrínseca. Em tarefas 

específicas, os participantes da pesquisa descrevem o seu grau de interesse e prazer para 

realizar certas atividades. Por exemplo, na Escala de Motivação Acadêmica alunos de 

graduação a distância respondem as razões pela qual estão fazendo faculdade. A partir 

das respostas é possível identificar o tipo de motivação dos estudantes. 

A motivação influi no aprendizado das pessoas, no desempenho e na persistência 

em atividades pedagógicas (RYAN; DECI, 2000). Existem três tipos de motivação 

intrínseca: motivação intrínseca para conhecer, motivação intrínseca para realizar e 

motivação intrínseca para vivenciar estímulos (VALLERAND et al, 1989; 

VALLERAND et al, 1992).  

Na motivação intrínseca para conhecer, a pessoa tem grande disposição e 

curiosidade para aprender como, por exemplo, um estudante que vai para a faculdade por 

prazer de conquistar novos conhecimentos.  

A motivação intrínseca para realização refere-se à pessoa que protagoniza uma 

atividade com prazer e satisfação, esforçando-se para fazer da melhor maneira possível. 

Um estudante que realiza uma tarefa com afinco e excelência é um exemplo desse tipo de 

motivação.  

A motivação intrínseca para vivenciar estímulos significa que ao agir a pessoa 

experimenta emoções e sentimentos. Um estudante que prefere ler um livro de filosofia 

ao invés de um livro de romance pela emoção sentida é um exemplo desse tipo de 

motivação.  
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3.1.3.1 Suporte Contextual para a Motivação Intrínseca 

 

A motivação intrínseca pode ser facilitada ou enfraquecida, dependendo do 

suporte do contexto da ação e das condições favoráveis para a sua manifestação. 

Comportamentos intrinsecamente motivados são inalienados e autênticos, representam 

ações autodeterminadas e originadas do interior da pessoa (RYAN; DECI, 2000). Eles 

são inalienados e autênticos, no sentido mais amplo desses termos.  

Porém, como já observado, a Teoria da Autodeterminação reconhece que as ações 

extrinsecamente motivadas também podem se tornar autodeterminadas, indivíduos 

identificam e assimilam plenamente o seu regulamento. Para entender como o contexto 

influencia a motivação intrínseca, Deci e Ryan (2000) utilizam a Teoria da Avaliação 

Cognitiva, uma subteoria dentro da Teoria da Autodeterminação.  

Para entender a motivação intrínseca, vale ressaltar a diferença entre os aspectos 

internos e pessoais do indivíduo. A motivação intrínseca está ligada a aspectos internos 

da constituição psicológica do indivíduo (TODOROV; MOREIRA, 2005). Sendo assim, 

os aspectos internos correspondem a mecanismos biológicos e psicológicos que 

possibilitam o desencadear da ação. Por sua vez, os aspectos pessoais estão ligados ao 

reconhecimento do valor da ação pelo indivíduo.  

A motivação intrínseca faz com que a pessoa sinta interesse pela atividade a ser 

executada (DECI; RYAN, 2000). A Teoria da Avaliação Cognitiva afirma que as pessoas 

captam aspectos da realidade e avaliam conforme a sua constituição psicológica (RYAN; 

DECI, 2000).  

A partir dessa percepção, julgam fatores agradáveis e desagradáveis para si. Desse 

modo, existem aspectos que motivam a pessoa a agir e outros que diminuem a sua 

disposição para investir no comportamento. O problema que acompanha as investigações 

da motivação intrínseca é: quais condições contextuais provocam, sustentam e facilitam 

este tipo de motivação e quais condições a enfraquecem?  

A motivação intrínseca é expressada em condições contextuais específicas 

(RYAN; DECI, 2000). Existem aspectos contextuais que nutrem a satisfação das 

necessidades psicológicas e outras que dificultam. A existência de suporte social para a 

satisfação da necessidade de vínculo social, competência e autonomia faz com que o 

indivíduo catalise aspectos que conduzem ao comportamento autodeterminado. 
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Por exemplo, o aluno que estuda por hobby, age por divertimento e prazer, alcança 

um alto nível de motivação intrínseca. Aqui não há interesse instrumental no 

comportamento, a ação é espontânea e autorregulada, não existe pressão, recompensa ou 

punição que force externamente o agir.  

O contexto social refere-se ao ambiente que define o indivíduo como: a casa, a 

sala de aula e os grupos de trabalho (DECI; KOESTNER; RYAN, 1999). Nesse ambiente, 

as experiências de convívio, feedback, comunicação, recompensas informativas podem 

despertar sentimentos nos indivíduos, auxiliar na percepção de aspectos positivos na ação 

e aumentar a motivação intrínseca (RYAN; DECI, 2000). Pesquisas indicam que o 

feedback positivo e incentivador em processos de aprendizagem aumenta a motivação 

intrínseca para estudar, enquanto que o feedback negativo desanima o aluno (DECI, 1971 

apud DECI; VANSTEENKISTE, 2004).  

Recompensas de desempenho podem auxiliar na percepção de competência em 

tarefas (RYAN; DECI, 2000). Por exemplo, oferecer recompensas informativas em caso 

de sucesso, motiva a pessoa a alcançar alto desempenho em uma atividade. Na mesma 

linha, a recompensa de desempenho do feedback positivo pode motivar crianças a se 

envolverem mais nas atividades escolares (VALLERAND; REID, 1984 apud RYAN; 

DECI, 2000).  

A boa comunicação de uma dinâmica em grupo pode motivar os participantes a 

se envolverem mais na atividade. Reeve (1996 apud RYAN; DECI, 2000) descobriu que 

recompensas tangíveis, ameaças, prazos, ordens, avaliações sob ameaça e imposição de 

metas diminuem a motivação intrínseca, visto que consistem em uma contribuição para 

um locus percebido externo de causalidade. Em contraste, a escolha, reconhecimento de 

sentimentos, e as oportunidades de autodireção foram encontrados para aumentar a 

motivação intrínseca porque permitem às pessoas um maior sentimento de autonomia 

(DECI; RYAN, 1985).  

Deci e Ryan (2000) afirmam que os aspectos determinantes para promover a 

motivação intrínseca é a verificação de autonomia e controle no comportamento. A Teoria 

da Avaliação Cognitiva diz que ao perceber que seu comportamento está sendo 

controlado por fatores externos, o indivíduo tende a diminuir a sua motivação intrínseca 

(demonstrado pouco envolvimento).  

Isso contraria a sensação de autonomia, que supõe o autocontrole e a 

autorregulação. Por exemplo, a pesquisa de Deci (1971, apud DECI; RYAN, 2000) 
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inferiu que recompensas externas podem prejudicar a motivação intrínseca, porque o 

indivíduo sente o controle externo. Esse enfraquecimento ocorre devido à mudança no 

locus de causalidade percebido – se foi interno ou externo.  

Na mesma linha, Deci, Koestner e Ryan (1999) verificaram que quando a pessoa 

espera uma recompensa para executar uma tarefa, a motivação intrínseca diminui. O 

feedback positivo promove a automotivação. Na pesquisa, Deci e Cascio (apud DECI; 

RYAN, 2000) verificaram que assim como as recompensas, comportamentos 

condicionados por ameaças também acabam com a motivação intrínseca.  

Em outras pesquisas, a oportunidade de autodireção e escolha promoveram a 

motivação intrínseca, visto que proporcionou maior sensação de autonomia 

(ZUCKERMAN et al, 1978, apud DECI; RYAN, 2000). Na área da saúde, fatores como 

recompensas, sanções, percepção de autoridade, possibilidade de escolha e nível de 

desafios influenciam nas experiências de pacientes, na persistência dos tratamentos e nos 

resultados comportamentais (RYAN et al, 2008). 

O nível de motivação depende de como a pessoa percebe a competência e a 

autonomia em atividades (DECI; KOESTNER; RYAN, 1999). As recompensas 

esperadas tendem a prejudicar mais a motivação das crianças do que de estudantes 

universitários e as recompensas verbais têm mais efeito em crianças do que em estudantes 

universitários.  

Por outro lado, pesquisas (GROLNICK; DECI; RYAN, 1997, apud DECI; 

RYAN, 2000) inferiram que os filhos de pais que fornecem mais suporte de autonomia 

são mais orientados para o autocontrole e filhos de pais que são mais controladores têm 

menos iniciativa e autocontrole.  

A Teoria da Avaliação Cognitiva aponta que o contexto influencia a motivação 

intrínseca, dando condições para a satisfação das necessidades de autonomia e 

competência. O controle externo gera frustração na pessoa e pode prejudicar a motivação 

intrínseca (DECI; KOESTNER; RYAN, 1999). As instituições sociais podem influenciar 

negativamente a motivação humana. “Por exemplo, quando as instituições como as 

famílias, escolas, empresas e equipes esportivas, focam em atividades de curto prazo e 

optam por controlar o comportamento das pessoas, elas podem ter um efeito 

substancialmente negativo a longo prazo” (DECI; KOESTNER; RYAN, 1999). Vale 

ressaltar que a Teoria da Avaliação Cognitiva se aplica a atividades pelas quais o 
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indivíduo tem certo apreço. O contexto funciona como alimento para a personalidade 

humana.  

A motivação intrínseca e as três necessidades psicológicas de vínculo social, 

competência e autonomia estão correlacionadas (DECI; KOESTNER; RYAN, 1999). As 

três necessidades psicológicas devem ser observadas no processo de formação dos 

indivíduos desde a infância (RYAN; DECI, 2000). O suporte social deve construir um 

ambiente favorável para a satisfação de tais necessidades e evitar fatores que podem coibir 

a motivação.  

A satisfação das necessidades de vínculo social, competência e autonomia 

desenvolve as potencialidades humanas, conduz à persistência, melhora o desempenho e 

o bem-estar. Se não satisfeitas, essas necessidades universais podem contribuir para 

patologias e mal-estar psicológico. Isso pode influenciar inclusive na motivação da pessoa 

para estudar. Apesar dessas três necessidades serem fundamentais para a motivação 

acadêmica, a autonomia é a capacidade que desperta o maior nível de autodeterminação 

(VALLERAND et al, 1989; DECI; RYAN, 2000; LEGAULT; GREEN-DEMERS; 

PELLETIER, 2006).  

 

3.2 MOTIVAÇÃO ACADÊMICA 

 

Em ambientes de aprendizagem, os sentimentos dos alunos devem ser levados em 

conta por professores, pois a sensação de vínculo social será determinante no processo de 

internalização e integração de atividades de aprendizagem (VALLERAND et al, 1989). 

Na pesquisa de Ryan, Stiller e Lynch (apud DECI; RYAN, 2000), o suporte de vínculo 

social de professores e pais foi associado à maior internalização de regulamentos externos 

relacionados com a escola.  

Outro aspecto a ser observado é sensação de competência durante a realização de 

uma atividade. A percepção da competência faz com que a pessoa tome como sendo seu 

um objetivo externo, mas para isso ela precisa se sentir capaz, eficaz e eficiente naquilo 

que está desempenhando. Para Deci e Ryan (2000a), estudantes vão adotar regulamentos 

externos e internalizá-los se compreender que possuem competência para desempenhar 

com sucesso tal tarefa. Fornecer desafios, avaliar bem o aluno e dar feedbacks relevantes 

para o seu comportamento ajuda o aluno a internalizar regulamentos externos e sentir 

competência (LEGAULT; GREEN-DEMERS; PELLETIER, 2006).    
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Todavia, em ambiente de aprendizagem, a internalização não garante a sensação 

de comportamento autodeterminado, apenas dá sinais de vínculo social e de competência 

para as pessoas (DECI; RYAN, 2000). Segundo a Teoria da Autodeterminação um 

regulamento internalizado vai até ao nível da regulação identificada – nível baixo de 

autonomia. Para aumentar a autodeterminação e alcançar um nível superior no continuum, 

é necessário promover a integração do regulamento. E como fazer isso? Através do 

suporte de autonomia em atividades de aprendizagem.   

A pesquisa de Vansteenkiste et al (2003 apud DECI; VANSTEENKISTE, 2004) 

verificou que as atividades de aprendizagem que vão ao encontro dos objetivos 

intrínsecos da pessoa produzem melhores efeitos sobre a compreensão conceitual e a 

persistência em atividades de ensino. Por outro lado, atividades de aprendizagem de 

interesse extrínseco promove menos a aprendizagem e o envolvimento do aluno nas 

atividades. Ademais, o suporte de autonomia resultou em assimilação maior de conteúdo, 

níveis elevados de realização pessoal e alta persistência nas atividades.    

Na educação, o desafio das instituições de ensino torna-se a oferta de suporte 

contextual suficiente para despertar a motivação nos alunos para estudar e cumprir as 

atividades acadêmicas, visto que nem todas as atividades de aprendizagem são motivadas 

intrinsecamente, a maior parte delas são motivadas extrinsecamente (RYAN; DECI, 

2000). 

Destarte, deve-se poupar a pessoa de ambientes sociais que prejudicam seu 

desenvolvimento psicológico. Além de se esforçar para proporcionar para o aluno um 

ambiente adequado para despertar a motivação intrínseca, as Instituições de Ensino 

devem criar estratégias que despertem no aluno a internalização e a integração, o que só 

vai acontecer caso o aluno se interesse pelas atividades.  

O oposto da autodeterminação é a sensação de que o comportamento está sendo 

regulado por alguém ou por algum fator externo (LEGAULT; GREEN-DEMERS; 

PELLETIER, 2006). Se a pessoa percebe que o locus de causalidade do seu 

comportamento é externo, dificilmente vai se sentir motivada e autodeterminada para 

agir. Isso vai depender da internalização e da integração. Em casos de atividades 

motivadas extrinsecamente, o que mais preocupa é como os indivíduos encontram 

motivos para realizar e como essa motivação percebida influencia na persistência, na 

qualidade do comportamento e no bem-estar (RYAN; DECI, 2000).  
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    Embora muitas atividades acadêmicas sejam motivadas extrinsecamente, 

pesquisas apontam que estudantes motivados intrinsecamente atingem bons resultados 

(VALLERAND et al, 1989). Motivado intrinsecamente, a pessoa tem mais interesse, 

maior criatividade, maior flexibilidade cognitiva, melhor aprendizagem conceitual, 

emoções positivas e melhor desempenho acadêmico. A desmotivação traz consequências 

negativas para o aprendizado, para as relações interpessoais e para o alcance de metas.  

A motivação extrínseca é positiva desde que seja autodeterminada, ou seja, em 

nível de internalização e integração dos valores da ação. Apesar de ser um conhecimento 

científico importante para as ciências humanas, identificar o tipo de motivação de 

estudantes pode fornecer indicações importantes para intervenções no ensino e na 

aprendizagem.   

Vallerand et al (1989) criou e validou um instrumento na língua francesa para esse 

fim no curso superior de Psicologia: a Escala de Motivação Acadêmica. O instrumento é 

constituído de 7 subescalas: amotivação, motivação extrínseca por regulação externa, 

motivação extrínseca introjetada, motivação extrínseca identificada, motivação intrínseca 

para conhecer, motivação intrínseca para realização e motivação intrínseca para vivenciar 

estímulos. A motivação extrínseca integrada foi eliminada da escala porque estudantes 

têm dificuldades de diferenciá-la com a motivação identificada. A pesquisa revelou que 

a Escala de Motivação Acadêmica tem níveis de validade e fidelidade confiáveis. 

A Escala de Motivação Acadêmica de Vallerand et al (1989) corroborou que, de 

acordo com o relato dos alunos, existe um continuum de autodeterminação e de 

motivação. A pesquisa constatou os três tipos de motivação e suas subescalas: em 

primeiro apareceu a motivação extrínseca por identificação, em segundo a motivação 

intrínseca para o conhecimento, em terceiro a motivação extrínseca por regulação externa, 

seguida de motivação extrínseca por introjeção, motivação intrínseca para realização, 

motivação intrínseca para a vivência de estímulos externos e amotivação.  

Sobre a variável gênero, verificou-se que os homens são mais amotivados e mais 

regulados externamente do que as mulheres. Entretanto, em comparação com os homens, 

as mulheres são mais motivadas extrinsecamente por introjeção e identificação, além de 

elas serem mais motivadas intrinsecamente para conhecer, realizar e vivenciar estímulos. 

Portanto, segundo a amostra, os universitários relataram que são predominantemente 

motivados extrinsecamente por regulação identificada e, em nível menor, pela motivação 

intrínseca para conhecer e por regulação externa.   
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Em outra pesquisa de Vallerand et al (1992), foi realizada a tradução da Escala de 

Motivação do francês para o inglês, bem como a sua validação. Os resultados foram os 

mesmos de Vallerand et al (1989), mudando apenas a segunda e a terceira motivação mais 

presente nos estudantes: a motivação extrínseca por identificação foi predominante, 

seguida da motivação extrínseca por regulação externa e depois a motivação extrínseca 

para conhecer. As mulheres tiveram resultados superiores nas três subescalas da 

motivação intrínseca: para conhecer, realizar e vivenciar estímulos. Portanto, o gênero 

feminino apresentou maiores sinais de comportamento autodeterminado e automotivado. 

No Brasil, Sobral (2003) traduziu a Escala da Motivação Acadêmica do inglês 

(VALLERAND et al, 1992) e validou a participação de 70 estudantes do curso de 

Medicina. Como encontrado em outas pesquisas (VALLERAND et al, 1989; 

VALLERAND et al, 1992), os resultados apontaram que os estudantes apresentam níveis 

elevados de motivação intrínseca e motivação extrínseca por identificação, sinais 

significantes de comportamento autodeterminado e de persistência em atividades de 

formação.  

Dentro das 7 subescalas, a motivação extrínseca por identificação aparece em 

primeiro lugar na Escala de motivação Acadêmica de Sobral (2003), em segundo vem a 

motivação intrínseca para conhecer, em terceiro a motivação intrínseca para realizar, em 

quarto aparece a motivação intrínseca para vivenciar estímulos, em quinto a motivação 

extrínseca por regulação externa, em sexto a motivação extrínseca por introjeção e em 

último lugar aparece a amotivação.  

Além disso, houve diferença no tipo de motivação dos gêneros: as mulheres 

apresentaram escores maiores de motivação intrínseca e os homens tiveram tendência 

para motivação extrínseca por regulação externa. A subescala de motivação extrínseca 

por identificação relacionou com a motivação extrínseca e teve correlação negativa com 

a desmotivação. Isso comprova algumas ideias: primeiro a existência do continuum da 

autodeterminação; segundo a aproximação entre a motivação intrínseca e a motivação 

extrínseca por regulação identificada, em que já existe a internalização dos valores da 

ação pelo indivíduo; e terceiro que existe uma distinção qualitativa entre o 

comportamento motivado e amotivado.  

Depois de Sobral (2003), Guimarães e Bzuneck (2008) construíram a versão 

brasileira da Escala de Motivação Acadêmica a partir de Vallerand (1992). O instrumento 

foi aplicado a 388 estudantes do ensino superior. Por se referirem a metas futuras, os 
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autores excluíram oito itens da Escala original que pertenciam as subescalas: motivação 

extrínseca por regulação externa e identificada. Assim, novos itens foram criados de 

acordo com os conceitos da Teoria da Autodeterminação e levando em conta a vida 

acadêmica do aluno.  

Como a Escala original de Vallerand (1992) não contempla a motivação 

extrínseca por regulação integrada, foram criados itens para esta subescala e o 

instrumento final contou 31 itens. Os resultados apontaram que os participantes são 

motivados e autodeterminados. A maioria dos alunos apresentaram motivação extrínseca 

por regulação integrada, em segundo aparece a motivação intrínseca e em terceiro a 

motivação extrínseca por regulação identificada. A motivação extrínseca por regulação 

introjetada e a desmotivação apresentaram os níveis mais baixos no relato dos alunos. 

Além disso, o instrumento corroborou que existe um continuum entre os diferentes tipos 

de motivação e níveis de autodeterminação.    

Joly e Prates (2011) estudaram as propriedades psicométricas de uma versão da 

Escala de Motivação Acadêmica validada por Guimarães; Bzuneck e Joly (2010, apud 

JOLY; PRATES, 2011). A Escala de Motivação Acadêmica usada possui 29 itens 

divididos em seis fatores: desmotivação, motivação extrínseca por regulação introjetada, 

motivação extrínseca por regulação externa de frequência às aulas, motivação extrínseca 

de regulação externa por recompensas sociais, motivação extrínseca por regulação 

identificada e motivação intrínseca.  

Predominou nos participantes a presença da motivação intrínseca e a motivação 

externa por recompensas sociais obteve a menor média nas respostas. O segundo tipo de 

motivação mais presente foi a extrínseca por regulação introjetada. Depois, apareceram a 

motivação extrínseca por regulação identificada e por regulação externa de frequência às 

aulas. Os autores concluíram que os participantes estudam por prazer.  

Todavia, por meio das análises dos dados, Joly e Prates (2011) detectaram 

diferenças mínimas entre a motivação extrínseca por regulação introjetada e identificada, 

a ponto de esses dois níveis se misturarem no continuum da autodeterminação. Isso 

porque, em outras pesquisas, a motivação extrínseca introjetada é vista como um nível 

abaixo da identificada. No entanto, nesse estudo, ela se mostrou mais próxima da 

motivação intrínseca e os autores propõem estudos para tentar evidenciar melhor o 

continuum da Teoria da Autodeterminação e diferenciar com maior precisão a motivação 

extrínseca introjetada e identificada. 
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Os estudos com a Escala de Motivação Acadêmica indicam que os alunos do 

ensino superior têm altos níveis de autodeterminação e motivação acadêmica. 

Comparando as versões da Escala de Motivação Acadêmica, percebe-se que Vallerand 

(1992) se deparou com as dificuldades para diferenciar a motivação extrínseca por 

regulação identificada e integrada, tanto que resolveu excluir esse último nível da Escala.  

Os resultados de Joly e Prates (2011) apontam uma aproximação da motivação 

extrínseca por regulação introjetada da motivação intrínseca. A introjeção é um nível de 

motivação com pouca internalização, mas traz consigo sentimentos pessoais do indivíduo 

que indicam certa internalização. Por isso, os autores encontraram dificuldades para 

diferenciá-la da motivação extrínseca identificada que, dentro do continuum, representa 

um comportamento mais internalizado. Como proposto pelos autores, novos estudos no 

Brasil merecem ser realizados com o objetivo de investigar a delimitação de cada nível 

de autodeterminação nos tipos de motivação. 



4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar os motivos de adesão e permanência de estudantes de graduação 

regularmente matriculados na Educação a Distância e sua motivação acadêmica de acordo 

com a Teoria da Autodeterminação.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Levantar aspectos de adesão e permanência dos discentes; 

 Caracterizar a motivação e investigar os motivos intrínsecos e extrínsecos; 

 Discutir o contexto acadêmico e sua influência na permanência dos discentes. 

 



5 MÉTODO 

 

O método utilizado é o quantitativo. Para Creswell (2010), a pesquisa quantitativa 

é um meio para tentar testar teorias objetivas por meio de instrumentos, examinando a 

relação entre as variáveis de modo que os dados coletados sejam analisados por 

procedimentos estatísticos e com base no referencial teórico. As variáveis são formadas 

pela motivação dos alunos, pelos motivos de permanência e aspectos do curso que 

influenciam a permanência dos alunos na Educação a Distância. 

A pesquisa é de cunho exploratório e transversal. Pesquisas exploratórias 

permitem conhecer melhor o problema da investigação (GIL, 2008). Nesse tipo de 

investigação, o pesquisador tem pouca familiaridade com o objeto e busca torná-lo mais 

explícito, construir hipóteses a respeito da problemática estabelecida. O objetivo é 

explorar o problema, aprimorar ideias a respeito do objeto de pesquisa por meio de 

pesquisas bibliográficas. Estudos transversais investigam aspectos de uma amostra em 

um determinado período (ARAGÃO, 2011). O objetivo é descrever uma situação e medir 

a predominância das variáveis. 

Lakatos e Marconi (2003) falam que em pesquisas científicas tem-se como ponto 

de partida o conhecimento já produzido. Nessa pesquisa, a revisão bibliográfica ocorreu 

através da leitura de obras e artigos científicos sobre as palavras-chave: teoria da 

autodeterminação, motivação na Educação a Distância, permanência/persistência em 

cursos a distância. Foram pesquisados textos científicos nas seguintes plataformas: 

Scholar1, Scielo2, CAPES3, Self Determination Theory4 e anais de eventos promovidos 

por Universidades Federais, Estaduais e privadas. 

 

5.1 PARTICIPANTES 

 

A amostra da pesquisa é formada por 235 alunos da graduação a distância de uma 

instituição privada de ensino superior localizada no Sul de Minas Gerais. A amostra foi 

por conveniência e todos os participantes são alunos regulares da instituição. Os 

participantes pertencem aos cursos de: Bacharelado em Administração, Bacharelado em 

                                                           
1 Disponível em: http://scholar.google.com.br/ 
2 Disponível em: http://www.scielo.br/ 
3 Disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br/ 
4 Disponível em: http://www.selfdeterminationtheory.org/publications/ 
 

http://scholar.google.com.br/
http://www.scielo.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.selfdeterminationtheory.org/publications/
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Engenharia Civil, Bacharelado em Engenharia da Produção, Licenciatura em Física, 

Licenciatura em Letras, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Música, 

Licenciatura em Pedagogia, Bacharelado em Sistemas de Informação.  

 

5.1.1 Caracterização da amostra 

 

 O público da Educação a Distância tem características específicas e necessidades 

pedagógicas diferentes da modalidade presencial (TORI, 2009; SANCHEZ, 2011). Com 

o objetivo de conhecer os participantes da pesquisa colheu-se alguns dados 

sociodemográficos conforme mostra o gráfico 1. A amostra da presente pesquisa é 

composta por 235 alunos regulares de cursos a distância de uma instituição de ensino 

superior privada localizada no Sul de Minas Gerais. A média de idade dos participantes 

é de 33,54 anos, tendo o mais novo 17 anos e o mais velho 57 anos. 

 

Gráfico 1. Predominância dos Dados Sociodemográficos (%).  

 

 
Fonte: Resultado da Pesquisa. 

 

Verifica-se que a maioria dos participantes é do sexo feminino (54,50), casados 

(49,40%), vivem com companheiros(as) e com filhos (33%). Sobre a origem escolar, a 

maioria são estudantes do ensino básico em escolas públicas (82,50%), estão cursando 
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graduação pela primeira vez (76,2%) e a maioria (71,10%) nunca havia realizado curso a 

distância antes do atual. Dos alunos que já fizeram algum tipo de curso a distância antes 

do atual, 70,30% concluíram com sucesso. 

Sobre vínculo empregatício, 75,30% dos alunos estão trabalhando e a renda 

familiar da maioria (28,10%) fica entre R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00. Dentre os 

empregados, sobre a questão de ser dispensado ou não para estudar fora do serviço, seja 

em casa ou nos encontros presenciais, 68% estuda em tempo de folga. Todos os alunos 

têm computador de uso pessoal e 98,30% têm acesso diário à internet. A internet discada 

é a mais comum entre os alunos (94,90%). Esse dado parece ser estranho, visto que hoje 

em dia a internet mais comum é a ADSL. Pode ser que os alunos não souberam distinguir 

o tipo de sinal de internet, mesmo o questionário oferecendo uma explicação de cada item. 

Quando indagados sobre o nível das habilidades com a tecnologia, 62,60% 

experiente e sobre as dificuldades para usar as tecnologias na aprendizagem, 49,40% não 

têm dificuldades. Isso mostra que os alunos têm familiaridade com as tecnologias e são 

capazes de aprender a distância.  

O curso atual dos alunos é pago 73,20% dos casos pelo próprio aluno. Sobre o 

curso de graduação atual do aluno na Instituição pesquisada: 19,60% é do curso de 

Licenciatura em Música, 14,50% do curso de Licenciatura em Pedagogia, 12,80% do 

curso de Licenciatura em Letras, 11,10% é do curso de Licenciatura em Física, 11,10% 

do curso de Bacharelado em Administração, 9,8 0% do curso de Bacharelado em 

Engenharia Civil, 7,70% do curso de Bacharelado em Engenharia da Produção, 7,20% de 

Bacharelado em Sistemas de Informação e 6,40% de Licenciatura em Matemática.  

Em regime semestral, 28,50% dos alunos estão no 1º período, 12,30% no 2º 

Período, 25,50% no 3º período, 7,70% no 4º período, 17,40% no 5º período, 1,70% no 6º 

período, 6,40% no 7º período e 0,45% no 8º período. Sobre os polos educacionais onde 

os alunos realizam os encontros presenciais: 77,90% é do polo de Varginha – Minas 

Gerais; 14,00% do polo de Betim – Minas Gerais; e 8,10% é do polo de Formiga – Minas 

Gerais. 

 

5.1.2 Caracterização da instituição de ensino superior 

 

A instituição de ensino é mantida por uma Fundação e presta serviços nos 

seguintes níveis de educação: infantil, básico, médio, graduação e pós-graduação. O 
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modelo de Educação a Distância praticado na Instituição pesquisada é o e-learning, cujo 

veículo de comunicação é a internet.  

A plataforma de ensino é a BlackBoard e o ambiente virtual possui várias 

ferramentas didáticas: atividades, midiateca, fórum de discussão, correio eletrônico, 

chats, wikis e sistema de webconferência. Os alunos realizam as atividades das disciplinas 

do curso no ambiente virtual de aprendizagem. Na disciplina, o professor propõe em 

média seis atividades por semestre, dentre as quais: exercícios, testes, wikis e fóruns de 

discussão. O aluno tem acesso ao Guia de Estudos da disciplina, onde ele encontra o 

conteúdo base para responder as atividades propostas. Nas aulas e nas propostas das 

atividades, o professor propõe outras referências para ampliar os estudos do aluno. 

Na instituição pesquisada, o professor grava via webconferência uma aula por 

semana sobre o conteúdo da disciplina. Os alunos podem participar ao vivo da aula por 

meio de áudio e vídeo, e ainda fazer perguntas e interagir com o professor através do bate 

papo. A aula fica gravada e o aluno pode assistir em qualquer momento durante o 

semestre.  

A dinâmica da aprendizagem é a seguinte: os alunos leem o conteúdo proposto, 

assistem às aulas, realizam as atividades e envia para avaliação; o professor e os tutores 

avaliam e retornam com o feedback por meio da plataforma de ensino. São duas 

avaliações semestrais por disciplina, exigindo que o aluno compareça no polo educacional 

nessas datas. Os alunos são avaliados também por meio do Projeto Interdisciplinar de 

Curso - trabalho realizado semestralmente em grupo – e da avaliação institucional – 

avaliação geral do período do curso que engloba o conteúdo de todas as disciplinas. 

A tutoria na Instituição pesquisada é dividida em dois papéis: tutoria de turma e 

tutoria de disciplina. A tutoria de turma fica responsável pela adaptação do aluno no 

ambiente virtual de aprendizagem, pela motivação da turma, pela relação afetiva e pelos 

relatórios de acesso. De quinze em quinze dias, os tutores entram em contato com os 

alunos ausentes no ambiente virtual por meio de e-mail, telefone e SMS. O objetivo dessa 

tutoria é ajudar os novos alunos na adaptação às tecnologias, responder as dúvidas sobre 

o funcionamento do ambiente virtual e ajudá-los a explorar ao máximo as funções 

pedagógicas das ferramentas tecnológicas.  

A tutoria de disciplina ajuda o professor nas correções das atividades, a responder 

as dúvidas dos alunos sobre o conteúdo do Guia de Estudos e nas dúvidas sobre as 

atividades propostas.  
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Na Educação a Distância da instituição, o professor é conteudista – produz 

materiais didáticos para as disciplinas - e também assume uma turma de correção de 

atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Os tutores desempenham sua função de 

acordo com as orientações do professor titular da disciplina, consistindo em um trabalho 

em equipe. As atividades são corrigidas com base no conteúdo do Guia de Estudos e as 

orientações do professor titular da disciplina. 

Comparando as mensalidades de cursos oferecidos nas duas modalidades – 

presencial e a distância - na Instituição pesquisada o valor do curso de Administração a 

distância é 47,90% mais barato que o curso de Administração presencial. O curso de 

Pedagogia a distância é 64,5% mais barato que o curso presencial. O curso de Engenharia 

de Produção a distância é 52,80% mais barato que o presencial. O curso de Engenharia 

Civil a distância é 44% mais barato que o curso presencial. Dos cursos ofertados nas duas 

modalidades na instituição, os cursos a distância são 48,94% mais baratos que os cursos 

presenciais. 

Em uma instituição privada de ensino superior, um dos aspectos a serem 

considerados pelos alunos é o valor do curso e como vão pagar. Por ser uma instituição 

privada, a política de adesão da Instituição consiste em apoios financeiros para atrair os 

alunos e contribuir para a sua adesão, como: financiamento estudantil, crédito 

universitário, convênios empresariais, descontos. As bolsas de estudos são comuns na 

instituição também, como: o PROUNI, bolsas sindicais, bolsa de Mérito Universitário 

para fazer pós-graduação, bolsa aos funcionários, bolsa a alunos participantes de projetos 

de extensão, bolsa de iniciação científica, bolsa de auxílio a estudantes com dificuldades 

de doença ou que perdeu algum ente.  

Assim como no processo de adesão, a instituição pesquisada oferece algumas 

condições para ajudar o aluno em sua permanência no curso e em seu aprendizado. Existe 

o programa de nivelamento de diagnóstico do nível de conhecimento do aluno e de 

identificação de suas dificuldades de aprendizagem; a monitoria auxilia no aprendizado; 

o programa de estágio oferece condições para os alunos aplicar o conhecimento na 

prática; as diretrizes para acessibilidade, atendimento prioritário e inclusão de pessoas 

com necessidades especiais oferecendo condições para alunos com diversos perfis 

estudem na instituição; e por fim o acompanhamento psicopedagógico ajuda o aluno em 

suas dificuldades de aprendizagem e problemas psicológicos.  
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Todo esse apoio concedido pela instituição pode influenciar o aluno a permanecer 

no curso. Dificuldades de aprendizagem são comuns nos cursos e se não identificadas e 

tratadas, podem se tornar fatores de desistência. Pessoas com necessidades especiais 

precisam de todo o suporte para desenvolver seu aprendizado e, se não atendidas, isso 

pode se tornar um motivo de evasão do curso.   

A taxa de evasão na instituição pesquisada, comparando os alunos matriculados 

no primeiro semestre de 2014 e os mesmos que continuaram no segundo semestre de 

2014, pode ser visualizada no gráfico 2: 

 

Gráfico 2. Taxa de evasão semestral da Instituição em 2014 (%). 

 
Fonte: Instituição, 2015.  

 

Referente à mesma população, o curso de Pedagogia teve maior taxa de evasão 

comparando as matrículas realizadas no primeiro semestre de 2014 e as matrículas 

realizadas no segundo semestre de 2014. Em segundo, aparece o curso de Música com 

29% de evasão. Engenharia Civil vem em terceiro lugar com 28%. Depois, na sequência 

do curso com maior evasão, vem: Física (26%), Letras (24%), Matemática (19%), 

Administração (15%) e Sistemas de Informação (14%).  
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Quando pegamos o número de alunos que ingressaram no curso e concluíram, o 

número de evasão é mais evidente. Dos alunos que entraram no primeiro semestre de 

2011, o curso de Bacharelado em Administração teve uma evasão de 56,40%; 

Licenciatura em Matemática 21,20%; Licenciatura em Física 76%; Licenciatura em 

Letras 35,20%; Bacharelado em Sistemas de Informação 47,20%. No curso de 

Licenciatura em Música, os alunos que entraram no primeiro semestre de 2012, 54,20% 

de evasão. Os cursos de Licenciatura em Pedagogia, Bacharelado em Engenharia de 

Produção e Bacharelado em Engenharia Civil não formaram turma até o ano da pesquisa 

(2015). 

 

5.2 PROCEDIMENTOS 

 

A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética da Universidade do Vale do 

Sapucaí sob o número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 

39549314.9.0000.5102 (Ver Anexo F).  

O ‘Termo de Concordância Institucional’ foi devidamente assinado pelo 

responsável da unidade de Educação a Distância da Instituição pesquisada (Ver Anexo 

D). Antes de participar da pesquisa, todos os alunos deram anuência à sua participação 

concordando com o ‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido’ (Ver Anexo E).  

A coleta de dados ocorreu no período de 10 de abril de 2015 a 17 de julho de 2015. 

Os instrumentos foram aplicados via internet, por meio do software LimeSurvey. O link 

da pesquisa foi enviado aos alunos, juntamente com uma mensagem de convite, por meio 

do ambiente virtual de aprendizagem (plataforma online de ensino da Instituição) nas 

ferramentas: Correio Eletrônico e e-mail externo.  

A partir do software LimeSurvey foi gerado um banco de dados no Excel Office 

2013. Os dados foram exportados e analisados no software estatístico para as ciências 

sociais: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 18.0. Para a análise de 

dados, foram utilizados métodos de tendências centrais, destacando as maiores e menores 

porcentagens dos resultados. Os resultados dos instrumentos foram interpretados a partir 

da Teoria da Autodeterminação e de pesquisas sobre adesão e permanência na Educação 

a Distância. 
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A coleta de dados ocorreu por meio de quatro questionários de autorrelato 

contendo questões abertas e fechadas. Em todos os instrumentos houve 235 participantes 

válidos.  

O instrumento 1 foi a Escala de Motivação Acadêmica (Ver Anexo B) criada e 

validada por Vallerand et al (1989) na língua francesa e traduzida e validada para o inglês 

por Vallerand et al (1992). Foi utilizada a versão traduzida do inglês para o português por 

Sobral (2003). A Escala de Motivação Acadêmica foi criada por Vallerand et al (1989) 

para ser aplicada no ensino superior da modalidade presencial e tem como objetivo 

descobrir a motivação de alunos do ensino superior para frequentar a universidade. A 

Escala foi adaptada para a aplicação em estudantes de graduação a Distância: o termo 

“universidade” foi substituído pela palavra “faculdade” na questão inicial da Escala e nas 

questões: 4, 5, 11, 14, 19, 26, 27. Na questão inicial foi substituída a expressão “a uma 

das razões porque você vem à Universidade” pela expressão “uma das razões pela qual 

você está cursando a Faculdade”. Na questão 4, foi tirado o verbo “vir”. Na questão 19, 

foi trocado o verbo “vir” pelo verbo “estar”. Sobral (2003) utilizou a escala de 7 pontos, 

sendo: Nenhuma Correspondência (1-2), Pouca Correspondência (2-3), Moderada 

Correspondência (3-4-5), Muita Correspondência (5-6), Total Correspondência (6-7). 

Para essa pesquisa utilizaram-se 5 pontos na escala Likert: Nenhuma Correspondência 

(1), Pouca Correspondência (2), Moderada Correspondência (3), Muita Correspondência 

(4), Total Correspondência (5). Os 28 itens que constituem a Escala de Motivação 

Acadêmica (SOBRAL, 2003) estão subdivididos em sete subescalas: três correspondem 

a tipos de motivação intrínseca; outras três incorporam tipos de motivação extrínseca e, a 

última, representa amotivação. Os dados foram interpretados seguindo as pontuações 

médias da Escala de Motivação Acadêmica. Pontuações abaixo de cinquenta por cento 

foram consideradas baixas e pontuações acima foram consideradas altas. Foi feito o teste 

Mann-Whitney para verificar se existe diferença significativa de média entre os gêneros. 

O instrumento 2 foi o Questionário sobre os Motivos de Adesão e Permanência 

em Curso a Distância (Ver Anexo C) adaptado de Fiuza (2012). A questão aberta sobre 

permanência foi adaptada em vista do problema da presente pesquisa, as questões 19 e 

19.a foram condensadas em uma única questão: quais os motivos pessoais levaram você 

a persistir e continuar no curso? Foram três questões fechadas e duas questões abertas de 

autorrelato no instrumento. As questões abertas foram interpretadas de acordo com a 

incidência das respostas nas categorias preestabelecidas. As três questões fechadas foram 
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analisadas levando em conta a média das respostas dos participantes. Na questão 4 foi 

feito o teste G Cochran para medir a significância da diferença entre as alternativas sobre 

as dificuldades de permanência.  

O instrumento 3 foi o Questionário sobre os Fatores de Permanência Relacionados 

ao Curso (Ver Apêndice A), cujo objetivo foi investigar a influência da estrutura dos 

cursos a distância na permanência dos alunos elaborado pelo pesquisador e pelo 

professor-orientador. Este questionário foi elaborado com base na estrutura apresentada 

pela instituição no Projeto Pedagógico de Curso – licenciatura em Pedagogia 2014 – 

considerando que a estrutura pedagógica e acadêmica da unidade de Educação a Distância 

é a mesma para todos os cursos ofertados pela instituição pesquisada. No questionário 

foram abordados aspectos do curso que fazem parte da vida acadêmica dos discentes: O 

curso (organização pedagógica e organização curricular), Gestão e funcionamento do 

curso (coordenação, corpo docente e pessoal técnico), Acessibilidade e atendimento 

prioritário, Infraestrutura (Biblioteca, Laboratórios, Laboratórios de informática), Equipe 

Multidisciplinar (professor e tutor), Acompanhamento e assistência aos discentes (Aulas 

e Suporte, Processos de Interação, Material Didático, Ambiente Virtual de 

Aprendizagem). Na interpretação dos dados foi verificada a média das respostas dos 

participantes.  

O instrumento 4 foi o Questionário Sociodemográfico usado somente na 

caracterização da amostra (Ver Anexo A) adaptado de Fiuza (2012). Sore os dados deste 

instrumento não houve discussão, somente evidencia dos resultados. Para essa pesquisa 

foram acrescentadas as questões: 6 (Sobre a Rede de Formação no Ensino básico), 15 

(Sobre as dificuldades tecnológicas ao iniciar o atual curso a distância) e 21 (Sobre o polo 

de encontro presencial do aluno). Visando maior clareza nos enunciados, foram 

modificadas as seguintes questões de Fiuza (2012): 8.a (Foi acrescentado ao enunciado 

“seja nos Encontros Presenciais ou em casa”), 9 (Mudou-se o enunciado para: Você tem 

computador de uso pessoal em casa ou no trabalho? As alternativas são: SIM/NÃO), 11 

(Foram acrescentadas as alternativas: Cabo, Satélite, Celular, Rádio. Além disso, foi feita 

uma legenda explicando cada tipo de conexão à internet), 13.a (Foi adicionado campo 

‘Outro’ entre as alternativas), 14 e 14.a (As duas questões foram condensadas em apenas 

uma), 15 (A questão foi excluída), 16 (Foram colocadas alternativas fechadas de acordo 

com os cursos da Instituição pesquisada) e 16.a (Foram colocadas alternativas fechadas 



86 
 

 

  

de acordo com o curso com maior duração por período). Os dados foram interpretados 

levando em consideração as maiores médias das respostas dos participantes.  



6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados estão divididos em quatro subseções: Escala de Motivação 

Acadêmica, Motivos de Adesão, Motivos de Permanência, e Aspectos de Permanência 

relacionados ao curso. Os resultados com maiores e menores porcentagens foram 

destacados buscando explicar melhor o que realmente motiva o aluno a permanecer em 

cursos a distância.  

 

6.1 ESCALA DE MOTIVAÇÃO ACADÊMICA 

 

Os resultados são descritos de acordo com as médias de escore de cada subescala 

da Escala de Motivação Acadêmica. Os resultados foram analisados de acordo com a 

pontuação média alcançada pelos participantes nas opções elaboradas a partir da escala 

Likert. As médias acima de 50% são consideradas positivas na Escala e abaixo disso, 

negativas. Por exemplo: a pontuação máxima da subescala motivação intrínseca é 60 

pontos. Se a amostra atingir abaixo de 30 pontos quer dizer que os participantes 

apresentam baixos níveis de motivação intrínseca e se a pontuação der acima de 30 pontos 

quer dizer que os participantes relatam altos níveis de motivação intrínseca.   

 

6.1.1 Tipo de Motivação dos alunos 

 

A Escala de Motivação Acadêmica permitiu identificar os dois tipos de motivação 

definidos no continuum da Teoria da Autodeterminação: a motivação extrínseca e a 

motivação intrínseca, além da amotivação. O gráfico 3 indica o tipo de motivação 

presente nos participantes. 
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Gráfico 3. Tipo de motivação (%).  

Fonte: Resultado da Pesquisa.  

 

Os resultados demonstram que tanto na motivação extrínseca como na motivação 

intrínseca os participantes registraram médias acima de 50% do escore total possível: 

76%. Na amotivação, os participantes registraram média abaixo de 50% do escore total: 

35%. Isso mostra que os alunos têm altos níveis de motivação extrínseca e de motivação 

intrínseca acadêmica, e baixos níveis de amotivação para estudar.  

Nesse sentido, os alunos apresentam disposição para desenvolver comportamento 

autodeterminado tanto na motivação extrínseca como na motivação intrínseca. Na 

motivação extrínseca os alunos são regulados externamente para estudar (RYAN; DECI, 

2000b) e podem apresentar motivos do tipo: preciso do diploma, quero ser promovido no 

trabalho, quero ganhar um melhor salário, desejo ser reconhecido pela sociedade. Na 

motivação intrínseca o comportamento dos alunos possui altos níveis de 

autodeterminação (DECI; RYAN, 2000). Nesse aspecto, o aluno sente prazer pelo 

aprendizado, pois a atividade de estudar tem um locus de causalidade interno. 

A amotivação foi pouco frequente entre os participantes, o que significa que 

poucos alunos desconhecem a razão de estarem na faculdade. A amotivação não é um 

tipo de motivação, visto que representa justamente o contrário disso (DECI; RYAN, 

2000). Nesse estado psicológico, a pessoa não satisfaz as três necessidades básicas 

psicológicas: de vínculo social, competência e autonomia. Não existe perspectiva na ação 

e nem propósito no comportamento. Nas pesquisas de Vallerand et al (1989, 1992) e 

Sobral (2003), a amotivação também apareceu em última posição no relato dos alunos, 

sendo associada à falta de motivo para estudar. 

Motivação Intrínseca; 76%

Motivação 
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Considerando a pontuação possível na Escala de Motivação Acadêmica 140 

pontos (somando a pontuação das três subescalas, a saber: amotivação, motivação 

extrínseca e motivação intrínseca) – obteve-se a média de 68,75% do escore, 

demonstrando que os alunos estão motivados academicamente de um modo geral. As 

características da persistência, do envolvimento nas atividades do curso, na interação com 

os docentes e colegas, o ânimo para aprender e buscar cada vez mais o conhecimento são 

qualidades associadas ao comportamento motivado e autodeterminado (RYAN; DECI, 

2000). Esses resultados também vão ao encontro das pesquisas de Vallerand et al (1989, 

1992) e Sobral (2003), os quais encontraram alunos motivados para estudar. 

 

6.1.2 Subescalas da Motivação Extrínseca e Intrínseca 

 

Dentro das duas subescalas da motivação extrínseca e da motivação intrínseca 

verificou-se a porcentagem da pontuação de outras 7 subescalas da Escala de Motivação 

Acadêmica, contando com a amotivação. No gráfico 4 pode-se observar a média de 

pontuação de cada subescala: 

 

Gráfico 4. Médias das 7 subescalas da Escala de Motivação Acadêmica (%).  

 
Fonte: Resultado da Pesquisa. 

 

Os resultados apontaram que a maior parte dos alunos são motivados 

intrinsecamente para o conhecimento, pois nessa subescala os participantes alcançaram 

84,7% da pontuação possível. Isso significa que os alunos têm grande disposição para 
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aprender e conhecer a área do curso escolhido (SOBRAL, 2003). O que vai ao encontro 

do resultado final da Escala: os alunos estão motivados a estudar, a buscar conhecer.  

Em segundo lugar, apareceu a motivação extrínseca por identificação, que dentro 

da motivação extrínseca, é um nível de comportamento com sinais claros de 

autodeterminação (DECI; RYAN, 2000). Aqui ocorre o processo da internalização, por 

meio do qual o indivíduo abstrai os valores de uma ação e os reconhece em sua 

constituição psicológica, dando início a um comportamento autônomo, mesmo sendo 

motivado extrinsecamente (DECI; KOESTNER; RYAN, 1999).  

Em terceiro lugar, apareceu a motivação intrínseca para realizar, o que significa a 

disposição dos alunos para fazer as atividades da faculdade (SOBRAL, 2003). Nesse tipo 

de motivação, a pessoa tem grande disposição para cumprir com seus compromissos 

acadêmicos e não porque é forçada, mas por livre e espontânea vontade. Além disso, 

existe grande envolvimento dos alunos nas atividades de aprendizagem podendo resultar 

em bom desempenho nos estudos.  

Em quarto lugar, apareceu a motivação extrínseca por regulação externa, o que 

evidencia que alguns alunos estudam por motivos puramente externos, não havendo 

internalização do comportamento (DECI; RYAN, 2000).  

Com menos pontuação, depois aparece a motivação intrínseca para vivenciar 

estímulos, isso pode indicar que os alunos ficam animados para realizar as atividades 

acadêmicas (VALLERAND et al, 1992), mas o fato desse tipo de motivação aparecer em 

quinto lugar pode significar desânimo durante a execução de tarefas, pois não vivenciam 

os estímulos do comportamento e, portanto, não há sustentação da motivação em 

atividades. A motivação extrínseca por introjeção aparece em penúltimo lugar, o que 

indica a presença de sentimentos de culpa, de vergonha ou alteridade na ação. Por último 

aparece a amotivação, sinal de ausência de energia para agir, falta de disposição e 

perspectiva por parte do indivíduo em execução de atividades.  

Esses resultados foram diferentes da pesquisa de Vallerand et al (1989, 1992) e 

Sobral (2003). Em Vallerand et al (1989), a maioria dos participantes apresentaram 

motivação extrínseca por identificação, depois veio a motivação intrínseca para o 

conhecimento e em terceiro lugar a motivação extrínseca por regulação externa. Os 

resultados de Vallerand et al (1992) foram os mesmos de Vallerand et al (1989), mudando 

apenas o segundo e o terceiro tipo de motivação mais presente: em primeiro lugar aparece 

a motivação extrínseca por identificação, em segundo vem a motivação extrínseca por 
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regulação externa e depois a motivação intrínseca para conhecer. Sugere-se que essa 

diferença ocorreu devido ao contexto dos participantes: em Vallerand (1989), os alunos 

são de uma instituição da província do Quebec, Canadá, de língua francesa; em Vallerand 

et al (1992) os participantes são da província de Ontário, Canadá, de língua inglesa.  

A pesquisa de Sobral (2003) coincidiu com os resultados de Vallerand et al (1989, 

1992). A motivação extrínseca por identificação foi predominante nos participantes, 

depois aparece a motivação intrínseca para conhecer e em terceiro a motivação intrínseca 

para realizar. 

Evidencia-se que na presente pesquisa os participantes estão mais motivados 

intrinsecamente para conhecer do que os participantes das pesquisas de Vallerand et al 

(1989, 1992) e Sobral (2003). Talvez esta diferença se deve às características dos 

participantes enquanto a modalidade de ensino, curso e idade. Na pesquisa de Sobral 

(2003), os alunos eram do curso presencial de medicina de língua portuguesa com idade 

média de 20,5 anos. Em Vallerand et al (1989) os participantes eram alunos ingressantes 

do curso presencial de psicologia com idade média de 18,97 anos. Em Vallerand et al 

(1992), os alunos também eram da modalidade presencial com idade média de 19,3 anos. 

Em Vallerand et al (1989, 1992) e Sobral (2003), os participantes eram de cursos 

presenciais e mais novos.  

Na presente pesquisa os alunos são de cursos a distância e com idade média de 

33,54 anos. Como afirma Sanchez (2009), a modalidade a distância tem características 

pedagógicas específicas. Geralmente os alunos são adultos e com compromissos 

familiares e de trabalho. Por isso, eles podem ter motivações diferentes para estudar, 

assim como foi verificado nos outros estudos.  

A alta motivação para conhecer dos alunos é sinal de que os alunos se dedicam 

livremente nas atividades de aprendizagem, são persistentes e interessados pelos estudos. 

Nas outras pesquisas, a motivação extrínseca por identificação apareceu em primeiro 

lugar em todas (VALLERAND et al, 1989, 1992; SOBRAL, 2003). Isso mostra que o 

comportamento dos alunos tem um locus de causalidade percebido externamente. No 

entanto, neste nível de motivação já se encontra níveis consideráveis de 

autodeterminação, possibilitada pelo processo de internalização dos valores da ação 

(DECI; RYAN, 2000; RYAN; DECI, 2000). Pode-se afirmar que nesta situação também 

existe grande afinco dos alunos nas atividades acadêmicas, mas em um nível inferior ao 

da motivação intrínseca constatada na presente pesquisa.  
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Nesta pesquisa, a motivação extrínseca por identificação aparece em segundo 

lugar, evidenciando que, apesar de estarem motivados intrinsecamente para conhecer, os 

alunos possuem sonhos externos ligados à carreira profissional, a melhores condições de 

vida, ao aumento da renda, etc. A motivação intrínseca para realizar aparece na mesma 

posição da pesquisa de Sobral (2003). Isso evidencia que os alunos se sentem motivados 

a realizar as atividades propostas no curso, ou seja, sentem empolgação em estarem 

desenvolvendo as ações acadêmicas propostas pela instituição.  

A Escala de Motivação Acadêmica foi aplicada por Vallerand et al (1989, 1992) 

e Sobral (2003) em alunos da modalidade presencial. Talvez, a diferença nos resultados 

ressaltados acima deve-se ao fato da Escala ser aplicada na modalidade a distância. Como 

visto na seção 5.1.1, o público da Educação a Distância é específico: são pessoas mais 

velhas, decididas a estudar. Pela maioria dos casados terem filhos pode ser que eles 

querem dar melhores condições de vida para a sua família e encontram nos estudos um 

caminho para atingir este objetivo. 

Guimarães e Bzuneck (2008) tiveram resultados parecidos com as pesquisas de 

Vallerand et al (1989, 1992) e Sobral (2003). Os resultados de Guimarães e Bzuneck 

(2008) apontaram que a motivação extrínseca por regulação integrada foi predominante 

nos alunos, seguida pela motivação intrínseca e em terceiro a motivação extrínseca por 

regulação identificada. Joly e Prates (2011) tiveram resultados parecidos com a presente 

pesquisa: altos índices de motivação intrínseca e em seguida a motivação extrínseca por 

regulação introjetada.  

Vale lembrar que a versão da Escala de Motivação Acadêmica de Guimarães e 

Bzuneck (2008) e Joly e Prates (2011) é diferente da versão usada nesta pesquisa, o que 

dificulta fazer comparações entre os resultados. Talvez se tivesse usado nesta pesquisa a 

versão brasileira da Escala de Motivação Acadêmica desses autores, os resultados seriam 

diferentes dos obtidos a partir da versão de Vallerand et al (1992). Por exemplo, Joly e 

Prates (2011) não encontraram diferenças significativas por gênero nas subescalas da 

Escala de Motivação Acadêmica, dado que apareceu nesta pesquisa como pode-se 

verificar no gráfico 5.  
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Gráfico 5. Média por gênero das subescalas da Escala de Motivação Acadêmica (%). 

 
Fonte: Resultado da Pesquisa. 

 

Foi realizado o teste de Mann-Whitney para verificar se existe diferença 

significativa entre a média dos gêneros. Os resultados apontaram que não há diferença 

significativa entre os gêneros na amotivação (0,158 Asymp. Sig.), pois as médias foram 

bem próximas nessa subescala. Portanto, pode-se afirmar que os gêneros feminino e 

masculino tiveram níveis próximos de comportamento amotivado para estudar. Na 

amostra de Vallerand et al (1989), os homens são mais amotivados do que as mulheres. 

Quanto às demais variáveis (Motivação Extrínseca por Introjeção = 0,001 Asymp. 

Sig.; Motivação Intrínseca para Vivenciar Estímulos = 0,003 Asymp. Sig.; Motivação 

Extrínseca por Regulação Externa = 0,050 Asymp. Sig.; Motivação Intrínseca para 

Realizar = 0,003 Asymp. Sig.; Motivação Extrínseca por Identificação = 0,000 Asymp. 

Sig.; Motivação Intrínseca para Conhecer = 0,006 Asymp. Sig.) todas obtiveram 

significância estatística, ou seja, diferença entre os gêneros.  

Sobre os resultados, os homens atingiram maiores médias em todas as 6 

subescalas da Escala de Motivação Acadêmica, exceto na amotivação. Esses resultados 

contrariam as pesquisas de Vallerand et al (1989, 1992) e de Sobral (2003). Vallerand et 

al (1992) verificaram que as mulheres são mais motivadas intrinsecamente do que os 

homens para conhecer, realizar e vivenciar estímulos no contexto acadêmico. Em Sobral 
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(2003), os homens também são mais motivados extrinsecamente do que as mulheres, 

essas possuem mais motivação intrínseca do que eles. Pelo histórico de pesquisas 

utilizando a versão da Escala de Motivação Acadêmica criada por Vallerand et al (1989), 

as mulheres são mais motivadas intrinsecamente do que os homens, no entanto, nesta 

pesquisa constatou-se que os homens são mais motivados intrinsecamente e 

extrinsecamente do que as mulheres nas subescalas: Motivação Intrínseca para Conhecer, 

Motivação Intrínseca para Realizar, Motivação Intrínseca para Vivenciar Estímulos, 

Motivação Extrínseca por Regulação Externa, Motivação Extrínseca por Introjeção e 

Motivação Extrínseca por Identificação.  

Embora exista diferenças entre os instrumentos, todas as pesquisas com a Escalas 

de Motivação Acadêmica concluíram que os participantes possuem altos níveis de 

motivação e autodeterminação para estudar, encontrando baixos níveis de amotivação nos 

alunos (VALLERAND et al, 1989; VALLERAND et al, 1992; SOBRAL, 2003; 

GUIMARÃES; BZUNECK, 2008; JOLY; PRATES, 2011). No entanto, esses resultados 

podem parecer estranhos para professores que vivenciam a realidade dos alunos. Será que 

os alunos estão estudando por prazer? Será que os alunos têm consciência da importância 

dos seus estudos? Essa motivação reflete no desempenho das atividades de aprendizagem 

propostas pelos professores?  

A investigação sobre o tipo e o nível de motivação acadêmica é um caminho para 

desenvolver atividades pedagógicas mais atrativas aos olhos dos estudantes. No entanto, 

deve-se perguntar se a Escala de Motivação Acadêmica está mesmo identificando o tipo 

de motivação presente nos alunos e se os resultados se confirmam na realidade, visto que 

a experiência docente indica que grande parte dos alunos não está motivada para estudar 

e desinteressa pelas atividades propostas pelos professores. Nesse sentido, estudos 

longitudinais podem ajudar a verificar melhor a motivação acadêmica e sua 

correspondência com a realidade vivenciada no dia a dia do processo de formação.  

Isso poderá ter consequências nas orientações psicológicas das instituições de 

ensino para o aluno e para a administração pedagógica dos cursos. O acompanhamento 

do estado psicológico do aluno pode contribuir para a sua aprendizagem, a sua 

persistência e em sua motivação para estudar. Ao estudar a realidade do dia a dia do aluno, 

é possível constatar se os professores estão propondo atividades que prejudicam a 

motivação dos alunos, se os resultados da Escala de Motivação Acadêmica se confirmam 

e se a instituição está oferecendo suporte adequado para os alunos satisfazerem suas 
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necessidades psicológicas básicas – vínculo social, competência e autonomia - para 

desenvolver comportamentos autodeterminados.  

 

6.2 MOTIVOS DE ADESÃO 

 

A seguir, apresentam-se os resultados encontrados com a aplicação do 

Questionário sobre os Motivos de Adesão e Permanência em Cursos a Distância adaptado 

de Fiuza (2012). Primeiramente, serão descritas as tendências centrais dos dados 

relacionados a adesão dos alunos: conhecimento da modalidade e os motivos de adesão. 

Destacou-se as maiores e as menores médias dos relatos dos alunos, buscando 

compreender qual os motivos mais e menos frequentes. 

 

6.2.1 Conhecimento da Educação a Distância 

 

A Educação a Distância exige algumas habilidades tecnológicas do aluno 

(MARTINS et al, 2013). Este aspecto torna-se importante para o aluno que escolhe 

estudar nessa modalidade (FIUZA, 2012). Objetivando conhecer o aluno antes de entrar 

para a faculdade, pesquisou-se se o aluno tinha ou não conhecimento sobre a Educação a 

Distância ao escolher um curso nesta modalidade. O gráfico 6 apresenta os resultados das 

respostas: 
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Gráfico 6. Conhecimento da modalidade a distância (%). 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Na amostra pesquisada, somando o percentual de alunos que “sabia como era um 

curso a Distância”, pode-se inferir que a maioria dos alunos conhecia a modalidade 

(56%). Na pesquisa de Fiuza (2012), o aluno que “sabia como era um curso a distância e 

não se preocupou com isso” no ingresso apresentou menores chances de ter bom 

desempenho. Isso parece estranho, pois segundo a própria autora o aluno que conhece a 

modalidade tem maiores indícios de habilidades com as tecnologias e tem condições de 

ter bom desempenho no curso.  

Martins e Hokari (2011) apontam que existe relação entre o domínio do uso das 

tecnologias e o desempenho acadêmico em cursos a distância. Além de impactar no 

desempenho do aluno, as dificuldades com as tecnologias podem se tornar um fator de 

desistência no início do curso, momento de adaptação do discente. 

Mesmo no contexto tecnológico atual e pelo crescimento de estudantes na 

modalidade (MILL et al, 2010), algumas pessoas ainda desconhecem a Educação a 

Distância. Somando o número de participantes que relataram “não saber como era um 

curso a distância e não se preocuparam em se informar” antes de entrar na faculdade 

(12%) mais os alunos que “não sabiam como era um curso a distância, mas procuraram 
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se informar” (32%), temos um montante de 44,20% de alunos que desconheciam a 

Educação a Distância antes de ingressarem no curso atual. Isso indica que várias pessoas 

ainda desconhecem os métodos da Educação a Distância e é um sinal de que não utilizam 

as tecnologias para aprender.  

A falta de experiência com a modalidade pode impactar no desempenho 

acadêmico, pois a falta de contato prévio com as ferramentas tecnológicas pode dificultar 

a adaptação e o processo de ensino e aprendizagem (FIUZA, 2012; MARTINS et al, 

2013). Além disso, segundo Abbad; Zerbini e Souza (2010), o desconhecimento do 

funcionamento de cursos a distância pode causar a evasão. Nesse sentido, provavelmente 

os 44,20% dos participantes que desconheciam a modalidade tiveram ou têm dificuldades 

para permanecerem em cursos a distância devido à falta de experiência em estudar 

utilizando as tecnologias. Esse número é relativamente alto quando se pensa em 

aprendizagem a distância. 

 

6.2.2 Motivos de adesão 

 

Antes de entrar para o curso, o aluno conhecia a modalidade a distância. Mas quais 

os motivos o levaram a fazer o curso? Investigou-se os motivos de adesão e foram 

estabelecidas 13 categorias seguindo o estudo de Fiuza (2012). As respostas dos 

participantes foram organizadas em uma planilha Excel 2013, interpretadas e sintetizadas 

segundo cada categoria referente a questão aberta: destaque os motivos da escolha do seu 

curso a distância na instituição de ensino superior. 

A primeira categoria englobou motivos sobre a qualidade da instituição, do curso 

ou da equipe pedagógica/administrativa e teve repostas do tipo: pela grade curricular, 

reconhecimento no MEC, titulação dos professores, competência dos profissionais da 

instituição, atenção ao aluno, formato do curso, qualidade e organização do curso, 

metodologia de ensino, facilidade de aprender, boa estrutura do curso, bom sistema de 

avaliação, bom sistema online e apoio do corpo docente.  

A segunda categoria conglomera fatores ligados ao renome e à credibilidade da 

instituição de ensino superior e foram relatadas respostas do tipo: instituição séria e 

renomada, boas referências, boa conceituação no mercado, experiência na modalidade a 

distância, excelência da instituição, conhecimento da instituição, confiabilidade, 

reputação, bom relacionamento da instituição, bons funcionário e propaganda na TV.  
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A terceira categoria aborda os fatores de logística permitidos pelo curso a distância 

e foram identificados relatos do tipo: falta de tempo de ir no curso presencial, localidade 

do polo, não tem faculdade ou o curso na cidade de origem, pouco deslocamento e baixo 

custo com transporte, pouca perca de tempo com deslocamento, dois encontros 

presenciais por semestre, estudo em casa e perto da família e não é necessário mudar de 

cidade.  

A quarta categoria envolve motivos ligados à vantagem da modalidade a distância: 

reconhecimento da Educação a Distância como modalidade de ensino, permite estudar 

com autonomia, não gosto dos compromissos da faculdade presencial, pela facilidade em 

aprender mais e onde houver conexão, pela comodidade, menos cansativo, possibilidades 

de interação, praticidade de estudar a distância, modalidade sem preconceito com a faixa 

etária, diploma igual ao de cursos presenciais, envolvimento com a tecnologia, 

dificuldade em encontrar o curso presencial, falta de tempo de estudar presencial, 

aprendizado assíncrono e mais praticidade de estudos a distância. 

A quinta categoria engloba as respostas relacionadas à identificação pessoal ou 

afinidade com o curso e foram relatadas respostas do tipo: vontade de fazer o curso, 

paixão pelo curso, conhecimento prévio da área, interesse pela área, realização pessoal, 

benefício pessoal, gosto pela área, sonho de formar no curso, satisfação pessoal e 

crescimento pessoal.  

A sexta categoria engloba as respostas ligadas à flexibilidade da modalidade a 

distância e foram dadas respostas do tipo: flexibilidade de horário, dificuldade em fazer 

presencial por ter outras exigências, flexibilidade do tempo, flexibilidade no estudo e 

horários adaptáveis. 

A sétima trata da área de atuação e a identificação profissional e foram registrados 

relatos do tipo: trabalho na área, ingresso no mercado de trabalho, capacitação 

profissional, vontade de atuar na área, melhorar competitividade profissional, 

reconhecimento da profissão pela sociedade, melhorar o próprio negócio, prosseguir a 

formação superior para melhor emprego, melhor profissão e conteúdo de interesse.  

A oitava categoria destacou os fatores de escolha relacionados a valor: preço 

acessível, pelo custo ser alto em comparação com outras instituições, mais barato que 

curso presencial, melhorar salário e remuneração profissional, relação de custo e 

benefício, desconto da instituição e questões financeiras. 
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A nona categoria envolve fatores de aprimoramento do conhecimento e teve 

respostas do tipo: ser um melhor profissional, preparar para concursos, aprofundar na 

área, estudar algo novo e aprender mais, complementar a formação, vontade de fazer pós-

graduação Stricto Sensu e aperfeiçoamento pessoal na compreensão, nos estudos e no 

nível de formação.  

A décima categoria fala sobre a possibilidade de conciliação e teve respostas do 

tipo: conciliar família, trabalho e outros compromissos com os estudos.  

A décima primeira categoria abordou os motivos ligados à oportunidade de fazer 

um curso superior: conquistar reconhecimento, conhecer, novas culturas, buscar 

independência futura, oportunidade de emprego, oportunidade de aprender, conseguir 

uma vida melhor, oportunidade de trabalhar e estudar.  

A acessibilidade foi a décima segunda considerada na análise de conteúdo e os 

alunos disseram que aderiram ao curso a distância pela facilidade de acesso.  

Na décima terceira categoria sobre a gratuidade, os alunos relataram que possuem 

bolsa de estudos.  

Outras respostas não foram categorizadas devido ao caráter do relato: indiferente, 

não quero responder, seriedade em estudar, disponibilidade, já fez curso na instituição e 

por trabalhar na instituição. 

A percentagem da incidência das categorias é apresentada no gráfico 7. Dos 235 

participantes foram considerados os motivos isoladamente, podendo um aluno responder 

duas vezes na mesma categoria ou uma vez em várias categorias. Das respostas válidas, 

totalizou-se 503 respostas sintetizadas conforme a análise interpretativa. 
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Gráfico 7. Incidência das categorias para os Motivos da Escolha pelo Curso a Distância (%). 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Com relação aos motivos de adesão, a categoria sobre a qualidade da instituição 

de ensino, do curso e da equipe obteve o maior percentual de respostas (13%). Empatados 

e ocupando a segunda posição apareceram as categorias: renome e a credibilidade da 

Instituição, do curso e da equipe (11%); logística (11%); e modalidade a distância (11%). 

Esses resultados diferem da pesquisa de Santos e Neto (2009) e Fiuza (2012).  

Os resultados do estudo de Santos e Neto (2009) apontaram que a maioria dos 

alunos aderem a cursos a distância por interesse pela área, pela falta de opção e vontade 

de melhorar o currículo. Fiuza (2012) constatou que os principais motivos de adesão na 

Educação a Distância estão relacionados à identificação pessoal ou afinidade pelo curso,  

flexibilidade proporcionada pela modalidade e a gratuidade.  

Somando a categoria sobre a qualidade da Instituição, do curso e da equipe com o 

renome e a credibilidade institucional, tem-se um resultado de 24% de relatos sobre as 

características da IES. Pode-se inferir que a Instituição pesquisada tem uma boa imagem 

na visão dos discentes e isso fez a diferença no momento de escolher o curso. Na pesquisa 

de Fiuza (2012), somando as mesmas duas categorias chegam-se a um resultado de 

15,59%, percentual menor do que os deste estudo. Isso pode ser explicado pelo fato de a 

amostra da autora ser composta por 74,5% aluno de Instituições Públicas e 25,5% de 
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Instituições Privadas, pois geralmente a qualidade das Instituições Privadas é contestada 

pelas pessoas e quando a instituição transmite segurança para o aluno, torna-se um 

diferencial na adesão.  

A categoria com maior incidência em Fiuza (2012) foi a identificação pessoal e a 

afinidade pelo curso (13,12%). A flexibilidade aparece em segundo com 12,60% e a 

gratuidade em terceiro com 11,55%. Estudar por identificação e por vontade própria é um 

sinal de autodeterminação, no entanto somente a aplicação de uma Escala de Motivação 

poderia dizer se essa motivação para aderir é extrínseca ou intrínseca na amostra da 

autora. 

Santos e Neto (2009) também chegaram a outros resultados. A pesquisa investigou 

os motivos de adesão de alunos já evadidos, e constatou que 56,76% dos alunos aderem 

a cursos a distância por interesse pela área; 27,02% relataram que não tiveram outra 

opção; e 27,02% desejavam melhorar o currículo. O interesse pela área vai ao encontro 

com os resultados da pesquisa de Fiuza (2012) sobre a identificação pessoal ou afinidade 

pelo curso. Na presente pesquisa não houve caso de aluno que escolheu fazer o curso a 

distância por falta de opção, todos demonstraram motivos pessoais ou profissionais para 

entrar na faculdade.  

Na presente pesquisa, as facilidades da Educação a Distância somaram 22% 

(logística mais a modalidade EaD), o que indica uma demanda específica que procura 

métodos alternativos para estudar e sem perder tempo em traslados. Pesquisas verificaram 

que o fato de ser a distância e não precisar se deslocar para estudar é um fator 

determinante na escolha das pessoas por cursos superiores a distância (SANTOS, 2008; 

MARTINS et al, 2013; BITTENCOURT; MERCADO, 2014). Somando as duas 

categorias (logística mais a modalidade) a pesquisa de Fiuza (2012) obteve um percentual 

menor, 18,89%. As pesquisas indicam que grande parte dos alunos da Educação a 

Distância escolhe estudar na modalidade também por causa das vantagens geográficas.  

A quarta categoria com maior incidência foi o valor do curso (9%), o que 

corrobora a tese de que as pessoas decidem estudar a distância também por causa do alto 

custo de cursos presenciais e os baixos custos da modalidade a distância (SANTOS, 2006; 

RASLAN, 2009). Por ser uma Instituição Privada, a gratuidade teve pouca incidência nas 

respostas (1%). No entanto, por se tratar de uma pesquisa feita em maior parte nas 

Instituições públicas, a categoria da gratuidade ocupou a terceira posição no trabalho de 

Fiuza (2012), em que 11,55% dos alunos consideraram ser um aspecto relevante na hora 
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de aderir. Somando os aspectos financeiros de ambas as pesquisas (valor e gratuidade), 

percebe-se que a pesquisa de Fiuza (2012) obteve maior incidência nesse aspecto.  

A oportunidade e a acessibilidade também tiveram pouca incidência. Por ser curso 

pago, os alunos não veem o ensino superior como oportunidade, é mais uma contratação 

de um serviço. Se fosse no ensino público, talvez essas categorias tivessem maiores 

porcentagens, como teve no estudo de Fiuza (2012): 4,99%.  

 

6.3 MOTIVOS DE PERMANÊNCIA 

 

Em seguida expõem-se os resultados das tendências centrais relacionados a 

permanência do aluno: desempenho no curso, dificuldades para permanecer e os 

motivos de permanência. Destacou-se as maiores e as menores médias dos relatos dos 

alunos, buscando compreender qual os motivos mais e menos frequentes. 

 

6.3.1 Desempenho dos participantes 

 

O aluno motivado a estudar tem bom desempenho no curso (DECI; RYAN, 2000; 

RYAN; DECI, 2000). Nesse sentido, perguntou aos participantes como eles classificam 

seu próprio desempenho como aluno. O gráfico 8 mostra os resultados:  

 

Gráfico 8. Relato sobre o desempenho dos participantes (%). 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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A maioria dos alunos relatou que seu desempenho no curso está dentro da média 

(64,30%). Sabendo que para aprovação nas disciplinas a média na instituição pesquisada 

é de 60%, infere-se que os alunos se esforçam para alcançar a pontuação mínima para 

serem aprovados nas disciplinas, pois 28,10% consideram-se acima da média e apenas 

3% consideram-se muito acima da média. Esse grande contingente de discentes com 

desempenho dentro da média pode estar relacionado com a baixa motivação dos alunos 

para estudar e se dedicar ao curso, ou ainda, como será visto abaixo, pode ser reflexo de 

uma das razões que faz os alunos a aderirem ao curso: a obtenção de diploma, que é um 

tipo de motivação extrínseca. Nesse sentido, os resultados da Escala de Motivação 

Acadêmica podem ser contestados, visto que os alunos relataram estar motivados, mas se 

esforçam apenas para atingir a média para aprovação no curso e não se esforçam para 

atingir um desempenho acima da média.  

Esses resultados foram diferentes dos encontrados na pesquisa de Fiuza (2012), 

em que a maioria dos participantes (63%) declarou ter desempenho abaixo da média. 

Sobre estar acima da média houve maior proximidade com os resultados da autora, pois 

26,60% declarou ter desempenho acadêmico acima da média. O baixo desempenho dos 

alunos foi associado pela autora ao fracasso, sinalizando que tais alunos têm chances de 

desistir do curso por causa da baixa motivação, descomprometimento e pouco 

envolvimento em atividades. Talvez, a diferença nos resultados ocorreu porque os 

participantes da pesquisa de Fiuza (2012) são em sua maioria da rede pública e, por não 

estarem pagando pelos estudos, as pessoas podem não valorizar o curso.  

O baixo desempenho em Fiuza (2012) pode ser sinal de baixa motivação. Na 

presente pesquisa pode-se dizer que os alunos não estão totalmente motivados para 

estudar, fazem o mínimo para conseguirem a aprovação. Vale uma pesquisa a parte 

fazendo correlação entre o desempenho de alunos e a motivação acadêmica. A hipótese é 

que alunos com baixo desempenho possuem menores índices de motivação para estudar.  

 

6.3.2 Dificuldades de Permanência 

 

Foi perguntado para os alunos as dificuldades enfrentadas por eles para 

permanecer no curso. Foram propostas 16 opções de resposta, podendo o aluno relatar 

mais de uma dificuldade, todas ou apontar que não tem dificuldade para permanecer. O 
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gráfico 9 mostra as principais dificuldades ou problemas para permanecer em cursos a 

distância relatados pelos participantes: 

                           

Gráfico 9. Dificuldades ou problemas encontrados para permanecer no curso (%). 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
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do trabalho. Abbad; Zerbini e Souza (2010) destacam que os problemas relacionados ao 

trabalho foi o terceiro fator mais mencionado pelos discentes evadidos.  

Os estudos de Berge e Huang (2004), Frydenberg (2007), Mill et al (2010), 

Almeida (2012) destacam a importância de atender as expectativas dos discentes na 

Educação a Distância. Os participantes da amostra demonstraram ter poucas dificuldades 

relacionadas ao curso, poucos alunos marcaram as opções: expectativas (0,85%) e 

Curso/conteúdo fácil (2,55). Além disso, somente 1,28% dos participantes relataram não 

gostar da Educação a Distância. Isso indica que estão satisfeitos com o curso, com a 

modalidade e as expectativas estão sendo atendidas pela instituição.  

Investigar as dificuldades enfrentadas pelos alunos no curso pode indicar aspectos 

a serem trabalhados pelos coordenadores, professores e tutores. A falta de tempo só 

depende do aluno, mas aspectos como monitores, professores, tutores, uso das tecnologias 

e conteúdo fácil, podem ser trabalhadas pela gestão da instituição (BERGE; HUANG, 

2004; MILL et al, 2010). Pode intensificar a comunicação entre os monitores, os 

professores, tutores e alunos, promover eventos acadêmicos, criar grupos nas redes 

sociais como facebook e whatsapp. A instituição poderia identificar os alunos que têm 

dificuldades com as tecnologias e oferecer um treinamento mais específico de acordo com 

a necessidade de cada um. O conteúdo das disciplinas pode ser melhorado por meio da 

confecção de Guias de Estudos mais aprofundados e com referências bibliográficas 

atuais.  

 

6.3.3 Motivos de Permanência 

 

Por meio de uma questão aberta, investigou-se os motivos pessoais que levaram o 

estudante a persistir e continuar o curso. Os relatos dos participantes foram tratados por 

meio de análise de conteúdo, tendo como base as categorias usadas por Fiuza (2012, p. 

84). As informações foram organizadas em uma planilha Excel 2013, interpretadas e 

sintetizadas segundo cada categoria referente ao questionamento. Foram definidas 12 

categorias que caracterizam os motivos mencionados pelos participantes e a partir delas 

enquadrados os termos relacionados. 

A primeira categoria destaca motivos profissionais para permanecer no curso e os 

alunos responderam: preparar para o mercado de trabalho, ser um profissional melhor e 

competitivo, desejo de atuar na área, ter emprego estável, ser empreendedor (a), crescer 
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profissionalmente, trabalho, ter emprego melhor, exigência da empresa, reconhecimento 

profissional e iniciar uma nova carreira.  

A segunda categoria foi a persistência e reuniu aspectos das respostas relacionados 

à vontade de concluir o curso: não tenho vontade de desistir, é preciso esforço, força de 

vontade, autodeterminação, persistência de concluir, comprometimento, estabelecer 

metas, superação das dificuldades, cumprir metas, empenho, superação pessoal e 

perseverança.  

A terceira categoria aborda fatores de permanência ligados ao aperfeiçoamento 

pessoal: agregar para a formação pessoal, praticar as ações da área, conhecer a área, 

crescimento e desenvolvimento pessoal, realização pessoal, ser uma pessoa melhor, 

desejo de mudança, gosto de estudar, aprender mais, ampliar conhecimentos, construir 

conhecimento inovador, aprofundamento espiritual religioso, mostrar a si mesmo que é 

capaz e conseguir bons resultados. 

A quarta categoria de respostas aborda fatores sobre a formação acadêmica: ter 

mais uma faculdade, adquirir formação, reconhecimento da formação no futuro, 

prosseguir nos estudos superiores, preciso do diploma, formação estável e obter 

habilitação.  

A quinta categoria engloba os relatos sobre questões financeiras: melhorar as 

condições financeiras e de vida, não perder o dinheiro já gasto, pelo curso ser mais barato 

que o presencial, ajudar a família, ter o próprio dinheiro e investimento no futuro.  

A sexta categoria caracteriza respostas sobre a identificação do estudante com o 

curso: vontade de fazer o curso, gosto do curso, conhecimento prévio da área, gosto pelo 

curso, vontade de estudar a área e afinidade com a área.  

A sétima categoria reuniu questões afetivas e sentimentais: paixão pelo curso, 

interação no ambiente virtual, vontade de ajudar as pessoas, realização pessoal, sinto 

acolhido na instituição, ajudar o próximo, mostrar que todos temos desafios, melhor 

apresentação perante à sociedade, ter autoconfiança e ser melhor.  

A oitava categoria engloba as respostas dos participantes sobre atitude e 

comportamento do professor, tutor ou coordenador: bom relacionamento com o professor, 

excelência no atendimento ao aluno pelo curso, apoio do professor, bons professores, 

professores abertos para ensinar, incentivos dos professores, tutores e demais 

funcionários da instituição e suporte da equipe pedagógica.  
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Na nona categoria sobre incentivos foram registradas respostas do tipo: acolhida 

do coordenador, incentivo de parentes, incentivo de professores, incentivo de pessoas 

próximas, inspiração de teorias, prazer pelos estudos e incentivo de colegas de curso.  

A décima categoria reúne os motivos relacionados com a qualidade do curso e da 

instituição: qualidade do curso, excelente Instituição, curso bem organizado, bom suporte 

do curso, amo a Instituição e o curso, apoio dos coordenadores, qualidade da metodologia 

do curso, sou bem tratado no curso, gosto das disciplinas, facilidade de acesso virtual e 

bom relacionamento da Instituição.  

A décima segunda categoria engloba respostas sobre o material didático e o 

conteúdo do curso: conteúdos bons e atualizados, material de estudo de qualidade e gosto 

pelo conteúdo oferecido.  

A décima primeira categoria caracterizou as respostas relacionadas à modalidade 

da Educação a Distância: pela comodidade, não precisa ter contato físico, possibilidades 

da modalidade, pela interação, por não ter curso presencial na minha cidade, amo escrever 

e ler nas atividades a Distância, flexibilidade de fazer o curso no tempo disponível, 

flexibilidade de horário e conciliação de compromissos. 

Tiveram outras respostas que não foram categorizadas: indiferente, 

aproveitamento do tempo e por mudar de cidade. Foram excluídas três respostas 

incompreensíveis dos participantes, as quais também não foram categorizadas: espero que 

melhore, porque o pessoal do meu grupo diz bem assim o nosso curso e bem mais bem a 

distância, e nada a declarar. 

A porcentagem de incidência das categorias sobre os motivos de permanência é 

apresentada no gráfico 10. Dos 235 participantes foram considerados os motivos 

isoladamente, podendo um aluno responder duas vezes na mesma categoria ou uma vez 

em várias categorias. Das respostas válidas, totalizou-se 424 respostas sintetizadas 

conforme a análise interpretativa.  
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Gráfico 10. Incidência das categorias para os Motivos de Permanência em Cursos a Distância (%). 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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da motivação extrínseca internalizada e integrada, os motivos profissionais relatados 
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ligados a tipos de motivação extrínseca por regulação externa, nível inferior de 
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A motivação extrínseca manifesta-se em comportamentos em que a pessoa almeja 

alcançar um resultado fora de sua constituição psicológica, distinguindo-se da motivação 

intrínseca, cuja ação visa satisfazer necessidades internas do indivíduo (DECI; RYAN, 

2000). Apesar de reconhecer o valor do seu comportamento, o aluno que permanece no 

curso a distância por interesses profissionais está agindo em função de objetivos externos. 

Aqui o locus de causalidade é externo, procura-se satisfazer uma necessidade 

profissional. Embora seja motivado, o indivíduo pode não sentir prazer pelos seus 

estudos, mas faz as atividades de aprendizagem visando os resultados profissionais: ser 

promovido, conseguir melhor remuneração, ganhar mais visibilidade no emprego, etc.  

Nesta pesquisa houve alunos que relataram estudar porque desejam se qualificar 

profissionalmente e porque têm prazer em aprender novas coisas e desempenhar melhor 

suas funções. No outro caso, a motivação é extrínseca, mas com baixo nível de 

autodeterminação, enquanto que nessa segunda situação existe alto nível de 

autodeterminação, o que indica que os valores da ação foram internalizados e integrados 

pelo indivíduo. Deci e Ryan (2000) exemplificam essa diferença entre os níveis de 

autodeterminação dentro da motivação extrínseca: 

Por exemplo, um aluno que faz a lição de casa só porque ele teme que as 

sanções dos pais caso não faça é extrinsecamente motivado, porque ele está 

fazendo o trabalho a fim de alcançar o resultado separado de evitar sanções. 

Da mesma forma, um estudante que faz o trabalho porque ele pessoalmente 

acredita que é valioso para sua carreira escolhida também é extrinsecamente 

motivado, porque ele também está fazendo isso para o seu valor instrumental 

e não porque ela acha interessante. Ambos os exemplos envolvem 

instrumentos, no entanto, o último caso implica em endosso pessoal e um 

sentimento de escolha, ao passo que a primeira situação envolve o mero 

cumprimento de um controle externo. Ambos representam um comportamento 

intencional, mas os dois tipos de motivação extrínseca variam em sua 

autonomia relativa. (DECI; RYAN, 2000, p. 60, [tradução nossa])  

 

O alto nível de persistência apresentado pelos participantes da pesquisa pode 

significar tanto a motivação extrínseca por regulação identificada ou integrada como a 

motivação intrínseca, nível do continuum com maior autodeterminação. Alunos com alto 

nível de autodeterminação podem se envolver mais nas atividades de aprendizagem, 

persistir nos resultados, sentir mais competência e autonomia para agir, ser autorregulado, 

ter autoestima, ter um bom desempenho nas tarefas (RYAN; DECI, 2000) e se motivado 

intrinsecamente pode sentir-se motivado para conhecer, realizar e vivenciar estímulos 

(VALLERAND et al, 1992). Na motivação extrínseca, o maior nível de autodeterminação 

encontra-se na regulação por integração, mas na regulação identificada já existem sinais 
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de comportamento autodeterminado. Na motivação intrínseca a autodeterminação é 

plena, pelo fato do locus de causalidade ser interno.  

Na categoria da persistência, foram registradas respostas associadas à regulação 

interna: a força de vontade, esforço pessoal, autodeterminação, estabelecimento e 

cumprimento de metas, perseverança nos objetivos. Portanto, os motivos profissionais 

para permanecer em cursos a distância predominantes nesta pesquisa estão ligados à 

motivação extrínseca com baixos níveis de autodeterminação, tendo alguns participantes 

apresentado níveis mais autodeterminados de comportamento motivado extrinsecamente. 

A persistência, categoria com segunda maior incidência nas respostas, está mais 

relacionada com a motivação extrínseca internalizada e integrada e também com a 

motivação intrínseca, modelos de autodeterminação. Kemp (2001) associa a persistência 

com as habilidades de resiliência. 

A resiliência é a capacidade de a pessoa superar as dificuldades e vencer os 

obstáculos, persistindo em uma atividade até conseguir seus objetivos (KEMP, 2001). A 

pessoa resiliente consegue administrar seus próprios conflitos e os problemas que surgem, 

alcançando sucesso em seus propósitos. Essa habilidade proporciona a sensação de 

competência e traz bem-estar para a pessoa. Kemp (2001) chegou à conclusão de que 

compromissos externos e acontecimentos da vida estão mais relacionados com a 

desistência do que a persistência. Nesse sentido, os alunos que relataram permanecer no 

curso a distância por razões de persistência indicam possuir habilidades da resiliência.  

Evidentemente, a verificação disso exige uma pesquisa mais aprofundada, 

aplicando os instrumentos utilizados por Kemp (2001): Escala de Resiliência (RAS), o 

Inventário de Eventos da Vida e um questionário referente a compromissos externos. 

Outra pesquisa que pode ser realizada é sobre o processo de desenvolvimento de 

habilidades de resiliência, pois aspectos da Teoria da Autodeterminação podem ser 

correlacionados com esta capacidade de enfrentar situações advindas.  

Em vez de pesquisar os motivos de permanência dos alunos, Fiuza (2012) 

investigou quais atividades, comportamentos, práticas do professor contribuem para a 

permanência em cursos a distância. Os resultados foram distintos, até porque algumas 

categorias estabelecidas foram diferentes desta pesquisa. A categoria com maior 

incidência no estudo da autora foi a atitude e o comportamento do professor (18,10%), 

em segundo as atividades propostas pelo professor (16,70%) e em terceiro a motivação e 

os incentivos docentes (13%).  



111 
 

 

  

Na pesquisa de Fiuza (2012), houve pouca incidência na categoria da persistência 

(3,71%), a qual mediu até que ponto o professor contribui para a persistência do aluno. 

Como pode-se verificar, a contribuição do professor para a persistência dos alunos foi 

baixa. Segundo a Teoria da Autodeterminação, o contexto social em que o aluno se 

encontra pode influenciar a internalização e a integração dos valores da ação e ainda 

facilitar a manifestação da motivação intrínseca. Na faculdade, o professor assume o 

papel de suporte para o aluno satisfazer suas necessidades de vínculo social, competência 

e autonomia. As atividades, os comportamentos e as práticas do professor podem ajudar 

o aluno a reconhecer os valores das atividades de aprendizagem e aumentar a 

autodeterminação, a persistência, o envolvimento nas tarefas e o bem-estar. No relato da 

pesquisa de Fiuza (2012) o professor parece não ajudar na persistência do aluno.  

Além das categorias sobre os aspectos profissionais e de persistência, neste 

estudo, aparecem outras relevantes para a permanência do aluno. Em terceiro lugar, 

juntamente com o desejo de ter um aperfeiçoamento pessoal (10%), aparece a categoria 

sobre formação acadêmica (10%). Na categoria sobre aperfeiçoamento pessoal, também 

foram identificados sinais de motivação extrínseca autodeterminada (praticar as ações da 

área, conhecer a área, crescimento e desenvolvimento pessoal, desejo de mudança, 

mostrar a si mesmo que é capaz) e motivação intrínseca (desenvolvimento pessoal, 

realização pessoal, ser uma pessoa melhor, aprender mais). A categoria sobre formação 

acadêmica é motivada extrinsecamente porque os participantes relataram permanecer no 

curso para ter uma formação superior e ter um diploma.  

Vale destacar ainda que os aspectos financeiros apareceram em quinto lugar (8%), 

outra característica da motivação extrínseca por regulação externa. Os participantes 

relatam que permanecem no curso para não perder o dinheiro investido até o momento. 

A desistência provocaria a perda desse capital e, então para não o perdê-lo, o aluno 

continua o curso. Esse motivo para permanecer é motivado extrinsecamente, uma vez que 

o comportamento do aluno é provocado por interesses externos, no caso, o dinheiro.  

Ademais, a qualidade do curso/da instituição (4%) e a modalidade a distância 

(4%) não são os principais motivos de permanência, sendo que estes aspectos foram 

considerados importantes na adesão dos alunos: a qualidade fico em primeiro lugar e a 

modalidade em quarto. Isso elimina a hipótese de que os motivos de adesão são os 

mesmos da permanência, eles podem mudar no decorrer do curso. No entanto, percebe-

se que algumas motivações coincidem nas duas etapas da vida acadêmica do aluno. 
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Por exemplo, a qualidade da instituição aparece em primeiro lugar nos motivos de 

adesão e na décima posição nos motivos de permanência. A modalidade a distância 

aparece em quarto lugar nos motivos de adesão e em décimo primeiro nos motivos de 

permanência. A identificação com o curso ocupa a quinta posição nos motivos de adesão 

e a sexta posição nos motivos de permanência. Os aspectos profissionais aparecem em 

sétimo lugar nos motivos de escolha e em primeiro lugar nos motivos de permanência. 

Conclui-se que os participantes que relataram ter motivos intrínsecos para 

permanecer nos cursos a distância (persistência) podem ter um comportamento mais 

autodeterminado, ter maior persistência, conseguir maior envolvimento e desempenho 

nas atividades, além de sentir maior bem-estar na vida. Os participantes que permanecem 

no curso por motivos extrínsecos por identificação e integração (profissionais, 

aperfeiçoamento, identificação) tendem a ser controlados por fatores externos, mas com 

níveis consideráveis de autodeterminação. Os participantes que permanecem por motivos 

extrínsecos por introjeção e regulação externa (formação, financeiros) podem manifestar 

menos interesses pelas atividades de aprendizagem, menor persistência, desempenho 

aquém do esperado e pouco envolvimento com as tarefas da faculdade.  

As diferenças nos resultados de Fiuza (2012) podem estar ligadas a rede de ensino 

em que foram aplicados os instrumentos e a região onde as pesquisadas foram realizadas. 

Os participantes da presente pesquisa são de uma instituição privada localizada no Sul de 

Minas Gerais, enquanto que em Fiuza (2012) a maioria é de instituição pública e da região 

Sul do Brasil. 

 

6.4 ASPECTOS DE PERMANÊNCIA RELACIONADOS AO CURSO 

 

O terceiro instrumento da pesquisa investigou a influência dos aspectos 

relacionados ao curso na permanência do aluno. O objetivo foi investigar até que ponto 

os aspectos relacionados ao curso influenciam a permanência de alunos em cursos a 

distância. Os alunos tiveram quatro opções de respostas sobre cada aspecto: influencia 

positivamente, é determinante em minha permanência no curso, influencia negativamente 

e não influencia.  

O gráfico 11 destaca a variação das médias das respostas dos alunos sobre cada 

aspecto do curso: 
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Gráfico 11. Fatores do curso que influenciam a permanência dos alunos em cursos a distância (%).  

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Os resultados apontaram que houve poucos relatos dos participantes na alternativa 

“não influenciam na permanência do aluno”. A média de frequência nessa opção foi de 

10,71%. A estrutura de acessibilidade no polo teve o maior número de relato com 24,3% 

de frequência, o que pode ser explicado pelo baixo índice de pessoas com necessidades 

especiais nos cursos da instituição. Depois da acessibilidade, chama a atenção a promoção 

no emprego e o ambiente virtual de aprendizagem, considerados pelos participantes como 

aspectos que não influenciam em sua permanência. Os alunos podem não acreditar que o 

curso traga a promoção no emprego, por isso este não é um motivo para permanecer. O 

ambiente virtual de aprendizagem pode atender as necessidades dos alunos, por isso não 

influencia na permanência deles. Nessa alternativa, os professores tiveram o menor 

número de relato com 3%, isso pode significar que os alunos estão satisfeitos com a 

prática docente e os professores não são problemas para continuar no curso.  

As respostas na opção “influencia positivamente” teve uma média de 67% no 

relato dos alunos e variou de 52,80% a 73,60%. Os aspectos mais relatados pelos alunos 

são o polo e a estrutura tecnológica oferecida pela instituição. Isso pode significar que o 

polo atende as necessidades acadêmicas dos alunos em relação a biblioteca, laboratórios, 
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salas de aula. As tecnologias também atendem as necessidades dos alunos para 

aprendizagem, gerenciamento de informações acadêmicas e acesso a informações. 

Somente nos aspectos relacionados ao valor do curso e ao sistema de avaliação houve 

respostas mais baixas com 52,80% e 58,30% respectivamente, o restante dos aspectos 

tiveram frequência superior a 62,60%. Os alunos podem estar insatisfeitos com o sistema 

de avaliação do curso e isso é um sinal para a instituição reformulá-lo. Sobre o valor do 

curso, os alunos podem acha-lo caro em relação a outras instituições.  

Na alternativa “é determinante em minha permanência no curso”, a média de 

respostas foi de 19,17%. Pelo fato de nem todos os alunos possuírem necessidades 

especiais de deslocamento, a estrutura de acessibilidade no polo obteve a menor 

frequência nas respostas (9,80%) enquanto que a estrutura curricular teve o maior número 

(27,20%). Isso significa que os alunos observam a estrutura curricular quando escolhem 

um curso, a ponto de se destacar como um elemento determinante de permanência. A 

acessibilidade é determinante para a permanência somente para alguns alunos, talvez 

sejam pessoas com necessidades especiais. Em segundo lugar com maior frequência, 

aparece o acompanhamento pedagógico dos tutores, professores e coordenadores com 

25,50% dos participantes. Em terceiro lugar aparecem os professores com 25,10% da 

amostra. Isso mostra a importância da equipe pedagógica na permanência do aluno. 

Na alternativa “influencia negativamente”, os aspectos relacionados ao curso têm 

pouca influência negativa na permanência do aluno, pois a frequência das respostas variou 

de 0,0% a 11,10%, com uma média de 3,13% dentre as respostas. Nessa alternativa, os 

maiores números foram registrados nos aspectos relacionados ao valor do curso (11,10%) 

e depois no sistema de avaliação (10,60%). Isso significa que o valor do curso e o sistema 

de avaliação podem se tornar fatores de evasão do aluno, por não contribuir para a sua 

permanência. Os aspectos relacionados à aplicação da aprendizagem no trabalho 

obtiveram o menor número de respostas (0,0%) e depois vieram aspectos sobre os tutores 

(0,45%), estrutura de acessibilidade no polo (0,45%) e o conceito da instituição no 

mercado (0,45%). Isso pode ser um sinal de que os alunos aplicam a aprendizagem no 

trabalho, que a estrutura do polo é boa e o conceito da instituição no mercado é positiva.   

De um modo geral, os resultados do questionário mostram que, apesar dos 

aspectos do curso influenciarem positivamente a permanência do aluno, eles não são 

determinantes, pois enquanto a alternativa “influencia positivamente” obteve uma média 
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de 67%, a alternativa “é determinante em minha permanência no curso” obteve uma 

média de 19,17% na frequência das respostas.   

Pesquisas futuras nesse sentido podem ajudar a compreender o que é determinante 

e o que é secundário para a permanência de alunos na Educação a Distância. De acordo 

com os resultados descritos acima, a estrutura curricular, o acompanhamento pedagógico 

- tutores, professores e coordenadores - e os professores são os aspectos mais 

determinantes para a permanência do aluno em cursos a distância. Esses aspectos fazem 

parte do contexto acadêmico do aluno.  

Segundo a Teoria da Autodeterminação, o contexto do aluno pode influenciar sua 

motivação para estudar (DECI; RYAN, 2000). Muitas atividades de aprendizagem são 

motivadas extrinsecamente e poucas despertam verdadeiramente a motivação intrínseca 

(RYAN; DECI, 2000). Todavia, na perspectiva da Teoria da Autodeterminação tanto a 

motivação intrínseca como a motivação extrínseca são afetadas pelo contexto no qual o 

indivíduo se encontra. Para Deci e Ryan (2000a), o suporte contextual pode ajudar o aluno 

a internalizar e integrar comportamentos e facilitar a motivação intrínseca. Mas até que 

ponto o contexto acadêmico pode contribuir para motivar o aluno a permanecer em cursos 

a distância? 

A coordenação do curso, os professores e os tutores podem oferecer para os alunos 

suportes para facilitar a satisfação das três necessidades psicológicas básicas do ser 

humano: vínculo social, competência e autonomia. Essa satisfação promove o 

comportamento autodeterminado (RYAN; DECI, 2000). Sendo autodeterminados, os 

alunos vão persistir mais nas atividades acadêmicas, envolver-se mais nas propostas do 

curso, interagir mais no ambiente virtual de aprendizagem e sentir motivação para 

continuar o processo de formação. 

Para Ryan e Deci (2000b), pessoas próximas do aluno podem intervir nas 

atividades e fornecer suporte de autonomia para o seu comportamento acadêmico. O fato 

de os coordenadores, professores e tutores serem os aspectos mais determinantes para a 

permanência do aluno pode significar que essas figuras do curso possuem grande 

influência em sua vida acadêmica. O resultado da presente pesquisa vai ao encontro da 

Teoria da Autodeterminação, a qual afirma o papel fundamental dos professores na 

motivação para estudar (LEGAULT; GREEN-DEMERS; PELLETIER, 2006).  

Na mesma linha, a estrutura do curso também pode contribuir para formar o 

suporte contextual para a motivação dos alunos (ISLER; MACHADO, 2013). A estrutura 
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curricular, o conteúdo das disciplinas e o material didático devem ser atrativos aos olhos 

do aluno; a instituição deve dar condições suficientes para o seu aprendizado oferecendo 

um ambiente virtual de aprendizagem prático e interativo, bem como fazer um bom 

acompanhamento pedagógico e acadêmico da formação do aluno; a instituição deve 

atender bem as necessidades acadêmicas, oferecendo um bom suporte ao aluno; indicar 

caminhos para a aplicação da aprendizagem adquirida durante o curso no trabalho 

possibilita a sensação de competência; além disso, priorizar feedbacks positivos no 

sistema de avaliação pode promover a sensação de competência e de autonomia (BERGE; 

HUANG, 2004; SANCHEZ, 2010; LEGAULT; GREEN-DEMERS; PELLETIER, 

2006). 

Medir até que ponto os aspectos relacionados ao curso influenciam na 

permanência em cursos a distância pode ajudar a compreender o contexto social e sua 

interferência na motivação e na persistência do aluno. Utilizando a subteoria da 

Integração Organísmica, a Teoria da Autodeterminação defende que o suporte social 

funciona como provedor de nutrientes para as pessoas satisfazem as três necessidades 

básicas psicológicas: vínculo social, competência e autonomia (RYAN; DECI, 2000).  

O fato de todos os aspectos do curso contribuírem positivamente para a 

permanência do aluno é um sinal de que existe um contexto propício para o 

desenvolvimento da motivação acadêmica. Se os aspectos do curso não influenciassem 

tanto ou tivessem efeito negativo na permanência do aluno, poderia inferir que a 

instituição não oferece suporte contextual adequado para o aluno sentir-se motivado para 

estudar. 

Chama a atenção que os maiores índices de respostas na alternativa “é 

determinante em minha permanência no curso” foram registrados nos aspectos sobre “o 

acompanhamento pedagógico dos tutores, professores e coordenadores” e sobre “os 

professores”. Os professores tiveram maior média nas respostas somando as alternativas: 

influencia positivamente e é determinante em minha permanência no curso.  

A Teoria da Autodeterminação frisa a importância dos professores na promoção 

da motivação acadêmica (DECI; RYAN, 200b). No entanto, pelos cursos pesquisados 

serem na modalidade a distância, destaca-se o papel fundamental dos tutores na 

manutenção da motivação acadêmica. Além disso, a segunda categoria mais frequente no 

relato dos alunos sobre os motivos de permanência foi justamente a persistência. Portanto, 
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pode-se associar este alto nível de persistência com o contexto social favorável oferecido 

pela instituição para a facilitação da motivação acadêmica por meio de seus professores. 

Na perspectiva da Teoria da Autodeterminação, o contexto social e o suporte para 

a satisfação das necessidades básicas psicológicas – vínculo social, competência e 

autonomia – favorecem a motivação para estudar. Todavia, o contexto também pode ser 

prejudicial para a motivação, pois recompensas, punições e comportamentos 

condicionados podem interferir negativamente na autonomia das pessoas.  

Para Ryan e Deci (2000b), a maioria dos comportamentos extrinsecamente 

motivados está associado à baixa persistência de alunos, pouco envolvimento, desânimo 

e desinteresse pelas atividades acadêmicas. Isso porque muitas das vezes as pessoas não 

têm suporte suficiente para internalizar e integrar os regulamentos externos de acordo 

com sua constituição psicológica. Esses processos aumentam o grau de autodeterminação 

em um comportamento, motiva a pessoa a persistir em uma atividade, a se dedicar mais 

em tarefas e permite o autocontrole no agir – em contradição com a regulação externa.  

A meta análise de Deci, Koestner e Ryan (1999), por exemplo, constatou que o 

suporte contextual facilita a sensação de competência e de autonomia e aumenta a 

persistência e o desempenho em atividades, além de proporcionar o sentimento de bem-

estar nas pessoas. Os autores verificaram que a espera de recompensa pode provocar 

comportamentos condicionados, o que prejudica a motivação intrínseca. As recompensas 

tendem a diminuir mais a motivação de crianças do que de universitários.  

Verificou-se ainda que o feedback positivo, um tipo de recompensa informativa, 

promove a motivação em direção do comportamento autodeterminado. Em contraste com 

as recompensas contingentes e tangíveis, o feedback motiva mais as crianças do que 

universitários. Os mesmos resultados foram encontrados na pesquisa de Deci (1971, apud 

DECI; RYAN, 2000) e de Deci e Cascio (1972, apud DECI; RYAN, 2000).  

Na pesquisa de Legault; Green-Demers e Pelletier (2006), o suporte interpessoal 

de pais, professores e amigos foram associados ao aumento da motivação em atividades 

do ensino médio. Constatou-se que a partir do momento em que os professores 

ofereceram maior suporte interpessoal aos alunos, houve melhora na persistência de 

atividades, na dedicação dos estudos, no desempenho das disciplinas e na sensação de 

bem-estar dos jovens. O suporte dos professores promoveu a sensação de competência e 

autonomia nos alunos. O suporte interpessoal dos pais e amigos foram ao encontro da 

satisfação da necessidade de vínculo social, ajudando o aluno a ser mais engajado nos 
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grupos escolares e melhorar o seu convívio com as pessoas. A ausência de suporte 

interpessoal minguou a motivação dos alunos e foi associada à evasão escolar. Deci 

(1971, apud DECI; VANSTEENKISTE, 2004) também constatou que o incentivo dos 

professores aumenta a motivação para estudar. 

Vansteenkiste et al (2003 apud DECI; VANSTEENKISTE, 2004) constataram 

que atividades de aprendizagem que despertam a motivação intrínseca produzem 

comportamento autodeterminado e aumenta a persistência nas tarefas. Por outro lado, as 

atividades de aprendizagem desagradáveis prejudicam a motivação intrínseca e provocam 

baixo envolvimento, pouca persistência e baixa aprendizagem. A falta de suporte 

contextual para a autonomia do aluno também prejudica a motivação intrínseca, visto que 

o aluno não se sente seguro para agir.  

O trabalho de Deci et al (apud DECI; RYAN, 2000) evidenciou que o suporte 

contextual pode auxiliar nos processos de internalização e integração. O ambiente que 

oferece condições para a pessoa encontrar razões suficientes para agir, pode facilitar a 

internalização e a integração de um comportamento motivado extrinsecamente. No 

entanto, contextos controladores dificultam os processos de internalização e de 

integração.  

Nesse sentido, ao propor atividades de aprendizagem é essencial o professor – ou 

na Educação a Distância, o tutor – estimular a participação dos alunos de modo a oferecer 

suporte contextual para a produção de comportamento autodeterminado, isso promove a 

motivação dos alunos. A boa comunicação, a relação afetiva e a interação podem ajudar 

o professor a motivar os alunos a realizarem as atividades com competência e autonomia.  

Por outro lado, recompensas contingentes e tangíveis, autoritarismo, punição e 

engessamento do processo de formação podem levar os alunos a perceberem que seus 

comportamentos estão sendo regulados externamente, e isto inibe a motivação 

autodeterminada (DECI; KOESTNER; RYAN, 1999). A falta de suporte contextual pode 

causar a internalização parcial dos valores das atividades, impedindo que o 

comportamento motivado extrinsecamente seja autodeterminado, ou seja, por regulação 

identificada ou integrada (DECI; VANSTEENKISTE, 2004; WILLIAMS; DECI, 1996, 

apud DECI; RYAN, 2000)). 

O planejamento e a organização pedagógica de cursos a distância podem refletir 

na motivação acadêmica (ISLER; MACHADO, 2013). Os aspectos que constituem os 

cursos da Educação a Distância formam o contexto acadêmico do aluno. Para favorecer 
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a motivação acadêmica, a instituição deve pensar em como facilitar a satisfação das três 

necessidades básicas psicológicas – vínculo social, competência e autonomia – em todos 

os aspectos apresentados nesta pesquisa e oferecer uma estrutura razoável para atender as 

necessidades do aluno.  

Em conclusão, o coordenador, o professor e o tutor assumem posições estratégicas 

no suporte contextual para a promoção da motivação acadêmica. Em comparação com os 

outros aspectos, o sistema de avaliação dos cursos obteve um resultado alto na alternativa 

“influencia negativamente”. Isso pode indicar um ponto fraco dos cursos pesquisados, 

sendo necessário investir mais em métodos de avaliação e em feedbacks de qualidade.  

Os resultados sobre os aspectos do curso que influenciam na permanência dos 

alunos indicam que a instituição contribui positivamente para a permanência da maioria 

dos discentes e isso pode significar que o contexto acadêmico é propício para a satisfação 

das necessidades psicológicas básicas, requisitos para a produção do comportamento 

autodeterminado, para a motivação acadêmica e para a persistência.



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A concepção de permanência só existe na medida em que se pensa em adesão e 

evasão. A evasão no ensino superior é um dos problemas mais recorrentes da Educação 

a Distância (BERGE; HUANG, 2004). No entanto, antes de conhecer porque os alunos 

desistem dos cursos a distância, é importante investigar por que eles permanecem 

(FIUZA, 2012).  

Este estudo buscou contribuir para a investigação de um problema educacional de 

instituições de ensino superior por meio do entendimento mais amplo sobre os motivos 

de permanência e a motivação para estudar, objetivando contribuir para o 

desenvolvimento de ações estratégicas de retenção no ensino superior. O objetivo foi 

investigar por que os discentes de graduação aderem e permanecem em cursos a distância 

dentro do modelo e-learning e relacionar a motivação com a persistência segundo a 

Teoria da Autodeterminação.  

Uma das contribuições do presente estudo foi adaptar a Escala de Motivação 

Acadêmica para ser aplicada na Educação a Distância, visto que Vallerand (1989) criou 

esse instrumento para ser aplicado na modalidade presencial. Nesse sentido, para futuras 

pesquisas, propõe-se a elaboração de uma Escala de Motivação Acadêmica própria para 

a Educação a Distância, levando em conta o público da modalidade e suas 

particularidades organizacionais e pedagógicas.  

Os resultados da Escala de Motivação Acadêmica apontaram que os alunos estão 

motivados para estudar, pois poucos participantes relataram estar amotivados 

academicamente. O tipo de motivação mais frequente nos participantes foi a intrínseca, 

representação máxima do comportamento autodeterminado (DECI; RYAN, 2000). 

Depois vem a motivação extrínseca, sem diferença significativa de média em comparação 

com a motivação intrínseca.  

Além disso, a Escala de Motivação Acadêmica mostrou que a maioria dos alunos 

está motivada intrinsecamente para conhecer. Isso quer dizer que os alunos têm um 

comportamento autodeterminado na faculdade, possuem o controle das situações e fazem 

o curso por livre e espontânea vontade (VALLERAND et al, 1989, 1992; SOBRAL, 

2003). A ação de estudar é autorregulada e objetiva conhecer por prazer. Depois aparece 

a motivação extrínseca por regulação identificada, que é um nível em que ocorre a 

internalização dos valores de uma ação. Isso quer dizer que mesmo sendo motivado 

extrinsecamente, o aluno tem níveis consideráveis de autodeterminação na faculdade. Em 
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terceiro aparece a motivação extrínseca para realizar, o que evidencia a disposição dos 

alunos para fazer as atividades do curso.  

Na Escala de Motivação Acadêmica foi comparada as médias entre os gêneros. O 

teste Mann-Whitney verificou que existe diferença significativa nas médias dos itens da 

motivação extrínseca e da motivação intrínseca. O gênero masculino relatou maior média 

em todas as 7 subescalas da motivação: motivação extrínseca por regulação externa, 

motivação extrínseca introjetada, motivação extrínseca identificada, motivação intrínseca 

para conhecer, motivação intrínseca para realização e motivação intrínseca para vivenciar 

estímulos. Entre os gêneros não houve diferença de média na amotivação.   

Esses resultados foram contrários aos estudos de Vallerand et al (1989,1992) e 

Sobral (2003), os quais constataram que as mulheres são mais motivadas intrinsecamente 

do que os homens. Na presente pesquisa a maior diferença entre as médias foi registrada 

na motivação extrínseca por introjeção e na motivação intrínseca para realizar. Isso pode 

significar que as mulheres estão com dificuldades para internalizar os valores da 

faculdade e desenvolver um comportamento autodeterminado além da motivação 

extrínseca por introjeção. A motivação intrínseca para realizar pode indicar que os 

homens têm maiores disposições para realizar as atividades do curso e se dedicar em seus 

compromissos acadêmicos.   

Os resultados sobre os motivos de adesão evidenciam que a maioria dos alunos já 

conheciam a modalidade da Educação a Distância antes de entrar para o curso, 

consistindo um fator importante para o desempenho do aluno e sua permanência no curso 

(FIUZA, 2012; MARTINS et al, 2013). Sobre os motivos de adesão, os resultados da 

incidência nas categorias estabelecidas apontam que a maioria dos alunos adere ao curso 

por causa da qualidade da instituição, do curso e da equipe institucional. A credibilidade 

da instituição é o segundo motivo de adesão mais relatado pelos participantes. Realmente 

em uma instituição privada de ensino o quesito confiança faz a diferença na escolha do 

aluno. Segundo os resultados, a instituição pesquisada possui uma imagem positiva na 

visão dos alunos e isso foi um dos motivos mais frequentes na adesão do aluno.  

Os participantes classificam o seu desempenho como dentro da média. Isso mostra 

que apesar de estarem motivados, os alunos estão estudando apenas para alcançar o nível 

exigido pela instituição para aprovação nas disciplinas.  

Sobre as dificuldades enfrentadas pelos participantes para permanecer no curso, o 

teste G de Cochran verificou que existe diferença significativa entre as alternativas e 
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apontou que as maiores dificuldades estão relacionadas à falta de tempo para estudar, a 

problemas financeiros e aos compromissos do trabalho.  

A maioria dos alunos permanece no curso por motivos profissionais e em segundo 

lugar por persistência. Aqui encontramos características de duas motivações: as razões 

profissionais estão mais ligadas à motivação extrínseca e a persistência está mais ligada 

à motivação intrínseca. De certa forma, isso contraria o resultado da Escala de Motivação 

Acadêmica, o qual afirma que os alunos estão motivados intrinsecamente para estudar. 

No entanto, é preciso considerar que as diferenças entre as médias dos dois tipos de 

motivação foram próximas, o que deu margem para primeiro aparecer um fator externo 

de permanência – motivos profissionais - e depois um fator interno – a persistência do 

aluno. A alta manifestação de persistência pode indicar a existência de habilidade de 

resiliência nos alunos (KEMP, 2001).  

Os resultados indicam que nem sempre os motivos de adesão são os mesmo para 

permanecer no curso. O aluno pode ter um motivo para entrar na faculdade e durante o 

curso ele pode descobrir novos motivos para continuar estudando. É importante ressaltar 

que ao escolher um curso o aluno não é obrigado a concluí-lo. Ele é livre para escolher 

outros cursos e outras instituições, segundo sua vontade, sua motivação e suas 

necessidades de bem-estar. 

Os resultados apontaram que todos os aspectos relacionados ao curso a distância 

influenciam a permanência do aluno na instituição, no entanto, alguns são mais 

determinantes (currículo, coordenadores, professores e tutores) e outros influenciam 

negativamente (Valor, Avaliação).  

Os resultados indicam que o contexto acadêmico é propício para o aluno 

permanecer no curso, pois não houve relato significativo de que algum aspecto do curso 

não influencia ou influencia negativamente na permanência e persistência do aluno. Pode-

se inferir também que o fato da Escala de Motivação Acadêmica ter apontado a alta 

motivação dos alunos para estudar, o contexto da instituição está sendo propício para a 

permanência, a persistência e a motivação do aluno para estudar. No entanto, na 

contramão da permanência aparecem alguns fatores: o sistema de avaliação e o valor do 

curso.  

A literatura sobre evasão apontou que os principais motivos de evasão se referem 

a questões pessoais: falta de tempo, dificuldades financeiras e problemas familiares 

(BERGE; HUANG, 2004; FRYDENBERG, 2007; SANTOS; NETO, 2009; NASSAR et 
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al, 2009; ABBAD; ZERBINI; SOUZA, 2010; MARTINS; HOKARI, 2011; HENRIQUE 

et al, 2012; MARTINS et al, 2013; BITTENCOURT; MERCADO, 2014). Conhecendo 

quais aspectos do curso influenciam na sua permanência, é possível investir naquelas que 

são determinantes para a sua permanência e melhorar aquelas que são negativas.  

Como visto na Teoria da Autodeterminação, a motivação aumenta de acordo com 

o nível de autodeterminação (RYAN; DECI, 2000). Para ser autodeterminada, a pessoa 

deve atender três necessidades psicológicas básicas: vínculo social, competência e 

autonomia. Destarte, quanto mais autodeterminação, mais motivação a pessoa sentirá 

para estudar e realizar as atividades da faculdade. E a motivação está diretamente 

relacionada com a persistência, o envolvimento do aluno nas atividades de aprendizagem, 

o alto desempenho, o bom aprendizado, o bom convívio social e o bem-estar (DECI; 

RYAN, 2000).  

Esses reflexos comportamentais da motivação são sinais claros de que o aluno 

deseja continuar o curso, concluí-lo e ter sucesso em seus objetivos. Ora, se uma pessoa 

é motivada, ela é persistente, animada, tem bom aproveitamento, sente competência no 

que faz e tem autonomia nos estudos. Essas características são próprias de alunos que 

desejam permanecer no processo de aprendizagem e conquistar a sua formação no ensino 

superior.  

Por outro lado, a ausência de autodeterminação causa a amotivação na pessoa 

(RYAN; DECI, 2000). Isso quer dizer que a pessoa não possui motivos para agir, não tem 

noção da consequência de suas ações e não objetiva resultados em suas experiências 

acadêmicas. Além disso, a amotivação está relacionada com baixa persistência, pouco 

envolvimento em atividades de aprendizagem, baixo desempenho, aprendizado 

insuficiente, isolamento social e mal-estar. Isso é indício de que algo não vai bem, pois a 

pessoa ignora seu próprio comportamento e entrega-se ao léu. Obviamente, um aluno com 

essas características comportamentais tem pouca chance de permanecer no curso, visto 

que não está se sentindo bem no que está fazendo e a desistência pode ser a melhor opção 

para acabar com esse mal-estar.  

A motivação não é o único fator de permanência do aluno. A pessoa motivada 

pode querer muito continuar o curso, mas problemas que fogem do seu controle podem 

fazê-la desistir, como por exemplo a falta de tempo e as dificuldades financeiras. No 

entanto, para o aluno que está em condições de permanecer, a motivação pode sim ser 

decisiva tanto na persistência como em seu desempenho nas atividades de aprendizagem. 
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A questão é: como manter os alunos motivados? E aqueles amotivados, como aumentar 

a motivação para estudar? 

Segundo a Teoria da Avaliação Cognitiva, uma subteoria da Teoria da 

Autodeterminação, antes de agir, o indivíduo motivado percebe os regulamentos da ação 

a ser executada – se são externos ou internos -, prevê as consequências do seu 

comportamento – se agradáveis ou desagradáveis -, e verifica se os aspectos da ação vão 

ao encontro dos seus anseios psicológicos internos (DECI; VANSTEENKISTE, 2004). 

Se o regulamento da ação for externo, quer dizer que o locus de causalidade percebido se 

encontra fora do indivíduo e a motivação do comportamento será extrínseca. Se o 

indivíduo percebe que o regulamento se encontra dentro dele mesmo, isso quer dizer que 

o locus de causalidade percebido se encontra no seu interior e a motivação do 

comportamento é do tipo intrínseca. Aqui o indivíduo toma a iniciativa e age segundo sua 

própria vontade, sendo motivado intrinsecamente.  

No entanto, não é porque é intrínseca que esse tipo de motivação não depende do 

ambiente em que o indivíduo se encontra. O contexto pode influenciar tanto a motivação 

extrínseca como a motivação intrínseca. Para manter os alunos autodeterminados e 

motivar aqueles amotivados é necessário oferecer suporte contextual de autonomia. Por 

isso, essa pesquisa torna-se útil para gestores, coordenadores, professores e tutores da 

Educação a Distância. Verifica-se que essas pessoas se relacionam diariamente com o 

aluno e podem contribuir para oferecer um suporte de autonomia para a promoção da 

motivação e, consequentemente, a permanência do aluno na instituição e no curso. 

Algumas práticas podem ajudar a oferecer este suporte: propor atividades claras e 

objetivas, dar feedbacks de qualidade, interagir com os alunos, oferecer um bom 

atendimento e incentivá-los por meio de recompensas de desempenho.  

Na motivação extrínseca, o contexto pode favorecer ou dificultar a internalização 

e a integração, processos que definem o nível de autodeterminação do comportamento 

regulado por fatores externos. Na motivação intrínseca, o contexto pode facilitar ou inibir 

o desejo pela ação (LEGAULT; GREEN-DEMERS; PELLETIER, 2006). Para favorecer 

os processos de internalização e integração e facilitar o desenvolvimento da motivação 

intrínseca é necessário oferecer para a pessoa suporte de autonomia. A autodeterminação 

diminui toda vez que a pessoa percebe que seu comportamento está sendo controlado por 

fatores externos e ela aumenta quando houver a sensação de competência e de autonomia 

no agir. Na motivação intrínseca, o suporte de autonomia oferece condições adequadas 
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para a pessoa continuar se sentindo automotivada, segura e autorregulada para agir com 

espontaneidade, sem coibir seus impulsos. 

Neste estudo, os principais motivos de permanência dos participantes estão 

ligados a questões profissionais, de origem extrínsecas, e de persistência, de origem 

intrínseca. A maior dificuldade para permanecer está ligada à falta de tempo e as 

dificuldades financeiras. A Escala de Motivação Acadêmica indicou que os alunos estão 

motivados para estudar. A maioria está motivada intrinsecamente e um número bem 

próximo está motivado extrinsecamente. Poucos alunos relataram estar desmotivados. 

Alunos autodeterminados e motivados têm maiores chances de permanecer no curso, pois 

são mais persistentes e sentem maior bem-estar no que fazem. Além disso, a persistência 

está associada à resiliência, capacidade fundamental para o aluno permanecer no curso 

(KEMP, 2001).  

O contexto acadêmico mostrou-se relativamente propício para a permanência dos 

alunos, o que pode supor a existência de um suporte de autonomia para a motivação dos 

alunos. Portanto, o estudo infere que os alunos são autodeterminados, motivados, 

persistentes e possuem uma tendência a permanecer no curso a distância, salvas as 

questões que fogem do controle do indivíduo.  

Os resultados obtidos representam um avanço na compreensão das razões que 

levam o aluno a persistir em cursos a distância, mas indicam a necessidade de estudos 

longitudinais, acompanhando o processo de adesão e permanência do aluno desde o início 

a fim de verificar se realmente a motivação é uma preditora de permanência. Como a 

pesquisa apontou que os alunos estão motivados a estudar e permanecer no curso, a 

desistência na Educação a Distância não ocorre por falta de motivação e sim por outros 

fatores que merecem ser investigados com maior profundidade em uma nova pesquisa.  

Além disso, a Escala de Motivação Acadêmica mostrou que os alunos estão 

motivados intrinsecamente, mas pela experiência dos professores esta informação pode 

não proceder, visto que no cotidiano da faculdade percebe-se certo desânimo nos alunos 

e pouco interesse em estudar. Além disso, na Educação a Distância existe casos de 

trabalhos acadêmicos plagiados, o que indica desinteresse para conhecer e o pouco 

envolvimento dos alunos nas atividades de aprendizagem. Por isso, essa questão merece 

ser estudada em futuras pesquisas.  

A presente pesquisa apresenta limitações quanto a amostra e os procedimentos 

metodológicos. A amostra representou quase 24% da população investigada, sendo que o 
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tamanho da amostra para ter 95% de confiança teria que ser de aproximadamente 276 

participantes, ou seja, 28%. Além disso, os participantes são todos de instituição privada 

de uma região específica, o que dificulta generalizar os resultados para outras instituições 

do país e da própria região do Sul de Minas, onde existem Universidades Públicas. Os 

procedimentos metodológicos merecem ser aperfeiçoados visando a exposição dos 

resultados com maior clareza em vista dos objetivos. Para futuras pesquisas pode-se 

realizar correlações entre as variáveis e comparar os grupos, afunilando mais os objetivos 

do estudo.   
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO: DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

 

Por que os discentes permanecem? Motivação na Educação a Distância segundo a 

Teoria da Autodeterminação 

 

Bom dia, boa tarde e boa noite! 

 

Prezado aluno, você está prestes a participar de uma pesquisa científica de mestrado 

sobre motivação na Educação a Distância. Você gastará em torno de 30 minutos para 

responder aos questionários. 

 

Antes de iniciar você precisa concordar com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

Leia atentamente as orientações e o enunciado de cada pergunta. A pesquisa é a única 

forma de conhecermos os processos de aprendizagem e contamos com o seu apoio para 

responder as perguntas com sinceridade e atenção. 

 

Sinceros agradecimentos! O pesquisador 

 

 

Há 73 perguntas neste questionário 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Olá! Por favor, leia o documento a seguir e dê anuência à sua participação na pesquisa 

de acordo com a sua decisão. 

 

Ao final do Termo de Consentimento você precisa clicar na opção para dar anuência à 

sua participação na pesquisa. 

 

Muito obrigado! O pesquisador 

 

1 [Termo de Cons.] 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

[ ] Declaro que compreendi as informações acima prestadas e que estou ciente dos 

objetivos desta pesquisa bem como do absoluto sigilo das informações que fornecerei. 

Sendo assim estou pronto para participar da pesquisa.  

 

Questionário: Dados Sociodemográficos (FIUZA, 2012) 

 

Questões sobre o contexto social do participante. 

 

1. Idade 

Por favor, coloque sua resposta aqui:_______ 
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2. Sexo: 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Feminino 

o Masculino 

 

3 Estado Civil: 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Solteiro(a)  

o Casado(a)  

o Divorciado(a)  

o Viúvo (a) 

 

4. Local de Nascimento (Cidade e Unidade Federal): * 

Por favor, coloque sua resposta aqui:_______________ 

 

5 Predominantemente onde você estudou em sua Formação do ensino básico (ensino 

fundamental e médio)?  Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Escola Pública 

o Escola Particular 

o Ensino fundamental em Escola Pública e Ensino Médio em Escola Particular 

o Ensino fundamental em Escola Particular e Ensino Médio em Escola Pública 

 

6. Escolaridade:  Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Cursando Graduação 

o Graduação 

o Cursando PósGraduação 

o Pósgraduação lato senso / especialização  

o Pósgraduação stricto senso / mestrado  

o Pósgraduação stricto senso / doutorado  

 

 7. Situação familiar (com quem você mora) * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Sozinho(a) 

o Com marido/esposa ou companheiro(a) (sem filhos)  

o Com marido/esposa ou companheiro(a) e filhos 

o Com pais ou parentes 

o Com filho(s) 

o Com amigos ou conhecidos 

o Outros_____________________________ 

 

8. Renda Familiar: * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Menos de R$ 500,00 
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o Entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00 

o Entre R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00 

o Entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00 

o Entre R$ 3.001,00 e R$ 4.000,00 

o Entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00 

o Entre R$ 5.001,00 e R$ 6.000,00 

o Acima de R$ 6.000,00 

 

9. Está empregado atualmente? 

*Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Sim 

o Não 

 

[10] Se a resposta na questão 9 for afirmativa (sim), responda o seguinte: 

 

10. Você é dispensado pela empresa para estudar, seja nos Encontros Presenciais ou em 

casa? 

 

o Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o Sim, fui dispensado pela empresa para estudar 

o Não, mas posso usar parte do meu horário de trabalho para o estudo 

o Não, eu estudo no meu tempo de folga 

 

11. Você tem computador de uso pessoal em casa ou no trabalho? 

 

*Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o Sim 

o Não 

 

12. Com que frequência você acessa à internet? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o Diário  

o Semanal  

o Quinzenal  

o Mensal 

 

13. Qual o tipo de acesso à internet? Você pode selecionar mais de uma resposta: 

¹Discado: conexão que usa a linha de telefone convencional para acesso a internet. Toda 

vez que usa a internet é preciso discar por meio do modem como se fosse fazer uma 

ligação comum. 

²ADSL: conexão feita por meio da linha de telefone convencional. É diferente do acesso 

discado, por permitir acesso a internet e uso do telefone ao mesmo tempo. Exemplo: 

Internet Velox da Oi. 

³Cabo: esta conexão utiliza a infraestrutura (os cabos) do serviço de TV por assinatura 

para acesso a internet. 

⁴Satélite: conexão via satélite. 

⁵Celular: conexão 2G, 3G, 4G por meio de smartphones, tablets, NetBooks. 

⁶Rádio: conexão feita por meio de antenas de rádio. * 

Por favor, escolha as opções que se aplicam: 
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o Discado  

o Adsl  

o Cabo  

o Satélite  

o Celular  

o Rádio 

o Outros:__________________ 

 

14. Com relação a sua habilidade com tecnologia, como você se classifica? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o Iniciante  

o Experiente  

o Expert 

 

15. Ao iniciar o curso a distância atual você encontrou dificuldades para usar as 

tecnologias utilizadas no ensino (ambiente virtual, sistemas de WebConferência, envio 

de atividades, consulta a materiais)? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o Sim 

o Não 

o Um pouco 

 

16. Você já realizou algum curso a distância antes do atual? * 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o Sim 

o Não 

 

18 [17]Se a resposta da questão 16 for afirmativa, responda as questões 17 e 17.a: 

17. Que tipo de curso? (Você pode responder mais de uma alternativa) 

Por favor, escolha as opções que se aplicam e faça um comentário: 

o Capacitação/Extensã. Qual?  

o Graduação. Qual?  

o Pósgraduação. Qual? 

o Outro  

 

19 [17.a] 

17.a. Você concluiu o curso anterior? 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o Sim 

o Não 

20 [18] 

 

18. O curso a distância que você está realizando é pago por quem: * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Eu mesmo (a) A empresa 

o Por mim e pela empresa Outra pessoa da família Bolsista 
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21 [19a] 19.a Nome do curso de graduação a distância atual na instituição 

 

 Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Administração  

o Engenharia Civil  

o Engenharia da Produção  

o Física 

o Letras/português  

o Matemática  

o Música Pedagogia 

o Sistemas de Informação 

 

22 [20.] 

 

20. Período em que está matriculado: * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o 1º Período 

o 2º Período 

o 3º Período 

o 4º Período 

o 5º Período 

o 6º Período 

o 7º Período 

o 8º Período 

o 9º Período 

o 10º Período 

 

23 [21] 

 

21. Polo de Encontros Presenciais: * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Betim – Minas Gerais  

o Formiga – Minas Gerais  

o Varginha – Minas Gerais  
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ANEXO B - ESCALA DE MOTIVAÇÃO ACADÊMICA (SOBRAL, 2003). 

 

Usando a escala abaixo, indique – por favor – em que extensão cada um dos itens 

corresponde, atualmente, a uma das razões pela qual você está cursando a Faculdade. 

 

24 [1]1. Porque preciso do diploma, ao menos, a fim de conseguir uma ocupação bem 

remunerada no futuro. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

25 [2]2. Porque sinto satisfação e prazer enquanto aprendo coisas novas. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

26 [3] 3. Porque acho que a formação universitária ajuda a me preparar melhor para a 

carreira que escolhi. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

27 [4]4. Porque gosto muito da faculdade. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

28 [5] 5. Honestamente, não sei: acho que estou perdendo meu tempo na Faculdade. * 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

29 [6] 6. Pelo Prazer que sinto quando supero a mim mesmo nos estudos. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

30 [7] 7. Para provar a mim mesmo que sou capaz de completar o curso. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

31 [8] 8. A fim de obter um emprego de prestígio, no futuro. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

32 [9] 9. Pelo prazer que sinto quando descubro coisas novas, que eu nunca tinha visto 

ou conhecido antes. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

33 [10] 10. Porque o curso me capacitará, no final, a entrar no mercado de trabalho de 

uma área que eu gosto. * 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

34 [11] 11. Porque pra mim a Faculdade é um prazer.  

*Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

35 [12] 12. Já tive boas razões para isso; agora, entretanto, eu me pergunto se devo 

continuar. *Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

36 [13] 13. Pelo prazer que sinto quando supero a mim mesmo em alguma de minhas 

realizações pessoais. *Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

37 [14] 14. Por causa do fato que me sinto importante quando sou bem sucedido na 

Faculdade.  Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

38 [15] 15. Porque quero levar uma boa vida no futuro. *Favor escolher apenas uma das 

opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  
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o Total Correspondência 

 

39 [16] 16. Pelo prazer que tenho em ampliar meu conhecimento sobre assuntos que me 

atraem. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

40 [17]17. Porque isso me ajudará a escolher melhor minha orientação profissional. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

41 [18] 18. Pelo prazer que tenho quando me envolvo em debates com professores 

interessantes. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

42 [19] 19. Não atino (percebo) porque estou na Faculdade e, francamente, não me 

preocupo com isso. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

43 [20] 20. Pela satisfação que sinto quando estou no processo de realização de 

atividades acadêmicas difíceis. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  
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o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

44 [21] 21. Para mostrar a mim mesmo que sou uma pessoa inteligente. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

45 [22] 22. A fim de ter uma boa remuneração no futuro. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

46 [23] 23. Porque meus estudos permitem que eu continue a aprender sobre muitas 

coisas que me interessam. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

47 [24] 24. Porque eu creio que a formação Universitária aumentará minha competência 

como profissional. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

48 [25]25. Pela euforia que sinto quando leio sobre vários assuntos interessantes. 

 

*Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
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o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

49 [26] 26. Não sei, não entendo o que estou fazendo na Faculdade. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

50 [27] 27. Porque a Faculdade me permite sentir uma satisfação pessoal na minha 

busca por excelência na formação. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 

 

51 [28] 28. Porque quero mostrar a mim mesmo que posso ter sucesso nos meus 

estudos. * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Nenhuma Correspondência  

o Pouca Correspondência  

o Moderada Correspondência  

o Muita Correspondência  

o Total Correspondência 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO: MOTIVOS DE ADESÃO E PERMANÊNCIA NO 

CURSO A DISTÂNCIA (FIUZA, 2012). 

 

Perguntas sobre o que motivou você a escolher e ingressar no seu curso a distância e o 

que motiva a permanecer. 

 

52 [1] 1. Destaque os motivos da escolha do seu curso a distância na instituição de 

ensino superior: 

 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

 

53 [2] 2. Quando escolheu o curso a distância: 

 

*Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Não sabia como era um curso a distância e não me preocupei com isso. 

o Não sabia como era um curso a distância, mas me informei sobre a modalidade e 

suas características antes de me matricular.  

o Sabia como era um curso a distância e não me preocupei com isso. 

o Sabia como era um curso a distância, mas me informei das características 

específicas do meu curso. 

 

54 [3]3. Com relação ao seu desempenho como aluno no curso, como você se 

classifica? 

 

*Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Muito acima da média  

o Acima da média  

o Dentro da média  

o Abaixo da média 

o Muito abaixo da média  

 

55 [4] 

 

4. Identifique as principais dificuldades ou problemas que você encontra ou encontrou 

para sua permanência no curso (pode ser mais de um item conforme sua percepção): * 

 

Por favor, escolha as opções que se aplicam: 

 

o Pessoais  

o Familiares  

o Trabalho  

o Financeiros 

o Adaptação ao uso das tecnologias do curso  
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o Contato com monitores, tutores e professores  

o Não gostou do curso 

o Não gostou da modalidade de Educação a Distância  

o Precisou trocar de curso  

o Falta de tempo para estudo  

o Mudança de cidade  

o Mudança de emprego  

o Curso/conteúdo fácil  

o Curso/conteúdo difícil 

o O curso não corresponde as expectativas 

o Nenhuma dificuldade 

o Outros: 

 

56 [5.]5. Quais os motivos pessoais levaram você a persistir e continuar no curso? 

 

*Por favor, coloque sua resposta aqui:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 
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ANEXO D – TERMO DE CONCORDÂNCIA INSTITUCIONAL. 
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ANEXO E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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ANEXO F - COMPROVANTE DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO: FATORES DE PERMANÊNCIA 

RELACIONADOS AO CURSO 

 

O questionário abaixo tem como objetivo medir o grau em que os atributos do curso 

interferem na permanência do discente no curso. Quais as estruturas oferecidas pela 

instituição influenciam para a sua permanência/persistência no curso? Para cada item, 

use a escala abaixo para representar as suas percepções. 

 

 Influencia positivamente: o item influencia de forma positiva a sua permanência no 

curso. 

 É determinante em minha permanência no curso: o item determina a sua permanência 

no curso. 

 Influencia negativamente: o item influencia negativamente em sua permanência no 

curso. 

 Não influencia: o item é indiferente a sua permanência no curso. 

 

Marque a opção que você considerar que melhor se aplica a sua experiência. 

 

57 [1]1. O ambiente virtual de aprendizagem Black Board: * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Influencia positivamente 

o É determinante em minha permanência no curso 

o Influencia negativamente 

o Não influencia 

 

58 [2]2. A coordenação do curso: 

 

*Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Influencia positivamente 

o É determinante em minha permanência no curso 

o Influencia negativamente 

o Não influencia 

 

59 [3]3. Os tutores:  

 Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Influencia positivamente 

o É determinante em minha permanência no curso 

o Influencia negativamente 

o Não influencia 

 

60 [4]4. Os professores: * 

 

o Influencia positivamente 

o É determinante em minha permanência no curso 

o Influencia negativamente 



153 
 

 

  

o Não influencia 

 

 

 

61 [5]5. A estrutura curricular do curso: * 

 

o Influencia positivamente 

o É determinante em minha permanência no curso 

o Influencia negativamente 

o Não influencia 

 

62 [6]6. O conteúdo das disciplinas e o material didático (Guia de Estudos e outros): * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Influencia positivamente 

o É determinante em minha permanência no curso 

o Influencia negativamente 

o Não influencia 

 

63 [7.]7. O acompanhamento pedagógico dos tutores, professores e coordenadores: * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Influencia positivamente 

o É determinante em minha permanência no curso 

o Influencia negativamente 

o Não influencia 

 

64 [8]8. O acompanhamento acadêmico da insituição (notas, proposta de palestras, 

minicursos, oficinas, participação de programas de iniciação científica): * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Influencia positivamente 

o É determinante em minha permanência no curso 

o Influencia negativamente 

o Não influencia 

 

65 [9]9. O valor do curso: * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Influencia positivamente 

o É determinante em minha permanência no curso 

o Influencia negativamente 

o Não influencia 

 

66 [10]10. Sistema de avaliação (dia da avaliação, qualidade e duração das avaliações, 

correção, disponibilização das notas, sistema de digitalização de provas): * 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Influencia positivamente 

o É determinante em minha permanência no curso 

o Influencia negativamente 

o Não influencia 

 

67 [11.]11. Estrutura de acessibilidade no polo (rampas para cadeirante, pista tátil, 

materiais em braile): *Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Influencia positivamente 

o É determinante em minha permanência no curso 

o Influencia negativamente 

o Não influencia 

 

68 [12]12. A estrutura dos polos (biblioteca, laboratórios, salas de aula): * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Influencia positivamente 

o É determinante em minha permanência no curso 

o Influencia negativamente 

o Não influencia 

 

69 [13] 

13. As funções dos sistemas tecnológicos da instituição (plataforma de ensino Black 

Board, sistema acadêmico NetStudent, sistema de consulta de horário de provas, blog 

do Encontro Presencial, sistema de consulta de provas digitalizadas): 

 

*Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o Influencia positivamente 

o É determinante em minha permanência no curso 

o Influencia negativamente 

o Não influencia 

 

70 [14. ]14. O atendimento da instituição ao aluno: * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Influencia positivamente 

o É determinante em minha permanência no curso 

o Influencia negativamente 

o Não influencia 

 

71 [15.]15. O conceito da instituição no mercado: * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Influencia positivamente 



155 
 

 

  

o É determinante em minha permanência no curso 

o Influencia negativamente 

o Não influencia 

 

72 [16]16. A promoção no emprego: * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Influencia positivamente 

o É determinante em minha permanência no curso 

o Influencia negativamente 

o Não influencia 

 

73 [17] 17. A aplicação da aprendizagem adquirida no curso no meu trabalho: * 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 

o Influencia positivamente 

o É determinante em minha permanência no curso 

o Influencia negativamente 

o Não influencia 

 

 

Chegamos ao fim da nossa pesquisa! Parabéns pelo esforço em responder as questões 

com sinceridade e contribuir para a nossa investigação científica! 

 

Agradecemos a atenção e a disponibilidade! Com certeza você contribuiu para o 

desenvolvimento de conhecimento científico e isto servirá de conhecimento para as 

ações em cursos a distância. 

 

Abraço, o pesquisador 

 

Enviar questionário 

Obrigado por ter preenchido o questionário. 


