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RESUMO 

 

A motivação pode ser definida como o conjunto de forças que levam o indivíduo a 

realizar uma determinada tarefa, além de determinar a intensidade, a duração e a 

forma como ele a realizará. No contexto educacional, a motivação pode ser 

considerada importante não só para o aumento do tempo e da qualidade do estudo, 

bem como para a redução da evasão. Entretanto, não foram encontrados estudos no 

Brasil que relacionem a motivação e engajamento no ensino superior de 

Administração, curso mais procurado no Sistema de Seleção Unificada – SiSU – em 

2017.1. O objetivo desta pesquisa foi analisar e mensurar os principais fatores, no 

âmbito acadêmico, que influenciam a motivação e o engajamento dos estudantes de 

Administração no Brasil. Foi realizado um levantamento a partir da Escala para 

Motivação e Engajamento de Andrew Martin (2016) e 323 alunos de dois campi de 

uma universidade do Estado do Rio de Janeiro responderam ao questionário. Os 

dados foram tratados estatisticamente de acordo com o método desenvolvido pelo 

próprio autor da escala. Os resultados mostraram que todos os construtos positivos 

tanto para motivação quanto para o engajamento apresentaram seus escores acima 

da média e os quase todos aspectos negativos ficaram abaixo da média, o que está 

próximo dos resultados obtidos por pesquisas internacionais. Conclui-se que a 

motivação e o engajamento dos estudantes de Administração no Brasil apresentam 

índices dentro do esperado a não ser por três tópicos: planejamento, ansiedade e 

controle sobre o incerto. A aplicabilidade deste estudo poderá ocorrer de várias 

formas: (i) identificar possíveis causas da evasão escolar, para minimizá-la; (ii) auxiliar 

os professores no planejamento das disciplinas a serem ofertadas; (iii) servir de 

método para pesquisadores e/ou professores mensurarem com mais precisão a 

motivação e engajamento dos alunos e suas tendências; e (iv) servir de insumo para 

tomada de decisões de coordenadores de cursos de Administração, a respeito de 

competências a serem desenvolvidas ou até serviços de coaching e acompanhamento 

psicológico. 

 

Palavras-chave: Motivação; Engajamento; Administração; Estudantes 



ABSTRACT 

 

 

Motivation can be defined as the set of forces that lead the individual to perform a given 

task, as well as determining the intensity, duration, and how he will perform it. In the 

educational context, motivation can be considered important not only for increasing the 

time and quality of the study, as well as for reducing dropout. However, no studies 

were found in Brazil that relate motivation and engagement in Administration students, 

the most sought-after course in the Unified Selection System - SiSU - in 2017.1. The 

objective of this research was to analyze and measure the main factors, in the 

academic field, that Influence the motivation and the engagement of Administration 

students in Brazil. A survey was conducted from Andrew Martin's Motivation and 

Engagement Scale (2016) and 323 students from two campi at a university in the State 

of Rio de Janeiro answered the questionnaire. The data were treated statistically 

according to the method developed by the author of the scale. The results showed that 

all positive constructs for both motivation and engagement presented their scores 

above average and the almost all negative aspects were below average, which is close 

to the results obtained by international research. It is concluded that the motivation and 

the engagement of the students of Administration in Brazil present indices within the 

expected one, except for three topics: planning, anxiety and control over the uncertain. 

The applicability of this study may occur in several ways: (i) identify possible causes of 

school dropout to minimize it; (ii) assist teachers in the planning of the disciplines to be 

offered; (iii) serve as a method for researchers and/or teachers to more accurately 

measure students' motivation and engagement and their trends; And (iv) serve as input 

for decision-making by coordinators of Administration courses, regarding skills to be 

developed or even coaching and psychological counseling services. 

 

Keywords: Motivation. Engagement. Administration. Students.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1 PROBLEMA 

 

A motivação é o conjunto de forças que levam o indivíduo a realizar uma 

determinada tarefa, além de determinar a intensidade, a duração e a forma como ele 

a realizará (LATHAN; PINDER, 2005). No contexto educacional, a motivação dos 

estudantes é fundamental não só para o aumento do tempo de estudo, mas também 

para realizações acadêmicas ao longo dos anos (LENS; MATOS; VANSTEENKISTE, 

2008; SCHUNK; PINTRICH; MEECE, 2008). A motivação dos estudantes é 

responsável por aumentar as crenças do indivíduo de que ele é capaz de resolver 

problemas propostos, tem influência positiva nas emoções dos alunos em casos de 

insucessos e tem grande potencial para aumentar o engajamento do aluno nas 

atividades acadêmicas (SOBRAL, 2003). 

 

Martin (2003) elaborou e validou uma escala que mensura simultaneamente e 

de forma destacada a motivação e o engajamento de alunos do ensino superior. 

Várias pesquisas internacionais, como Martin (2009), Wagner (2012), Li (2013) e Yin 

e Wang (2015), foram feitas a partir da Escala de Motivação e Engajamento para 

Universitários (Martin, 2016), mas ainda não foi realizada pesquisa no Brasil com a 

mesma.  

 

No Brasil, alguns estudos sobre motivação em estudantes do ensino superior 

(SOBRAL, 2003; ENGELMANN, 2008; FALCÃO, ROSA, 2008; GUIMARÃES, 

BZUNECK, 2008; SOUZA; 2008; OLIVEIRA et. al. 2010; LEAL, MIRANDA, CARMO, 

2012; ARAÚJO, SILVA, FRANCO, 2014) já foram realizados, embora ainda sejam 
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poucos. O que se tem até o momento são pesquisas de mensuração da motivação, 

como se pode ver em Sobral (2003), tendo este analisado a motivação de estudantes 

de medicina com base na Teoria da Autodeterminação e utilizando a escala Echelle 

de Motivation en Education (EME) de Vallerand et. al. (1992). Já Guimarães e Bzuneck 

(2008) também se utilizaram da EME para pesquisar a motivação entre estudantes 

universitários de três universidades do norte do Paraná, conseguindo com isso validar 

a versão brasileira do EME, a Escala de Motivação Acadêmica (EMA). Também com 

o uso do EMA, Souza (2008) buscou estudar as metas futuras traçadas por estudantes 

de pedagogia do norte do Paraná.  Engelmann (2008) pesquisou o tipo de motivação 

e a percepção de necessidades de habilidades básicas de estudantes de artes do 

Paraná. Araújo, Silva e Franco (2014) analisaram a motivação para apreender de 

estudantes de psicologia da cidade de São Paulo. 

 

Especificamente na área de Ciências Sociais Aplicadas, Oliveira et. al. (2010), 

com o uso da EMA, buscaram identificar os níveis de motivação em estudantes de 

Ciências Contábeis, assim como fizeram Leal, Miranda e Carmo (2012). Já Falcão e 

Rosa (2008) analisaram as características dos fatores de motivação de estudantes do 

curso de Administração de instituições de ensino superior (IES) públicas e privadas 

do estado do Rio de Janeiro.  

 

Entretanto, não existem pesquisas nacionais em que a motivação, que é um 

sentimento de caráter psicológico, e o engajamento, que são atitudes geradas por 

esse sentimento, são relacionados em estudantes. É o que se pretende fazer 

envolvendo alunos de uma instituição de ensino superior de Administração no Estado 

do Rio de Janeiro aplicando-se a referida escala de Martin (2016). 
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1.2  PERGUNTA 

 

No âmbito acadêmico, quais os principais fatores que influenciam a motivação e o 

engajamento dos estudantes de Administração no Brasil? 

 

 
1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 Objetivo Geral 

 

No âmbito acadêmico, analisar e mensurar os principais fatores que influenciam 

a motivação e por consequência o engajamento dos estudantes de Administração no 

Brasil. 

 

1.3.2 Objetivos Intermediários 

 

• Mensurar, através dos resultados obtidos, cada um dos construtos do 

modelo MES-UC de Martin (2016); 

• Comparar os resultados obtidos com os obtidos por Martin (2016) 

• Verificar se há correlação entre os construtos como pressupõe a teoria. 

 

 
1.4  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

1.4.1 Teórica 

 

Quanto à teoria, esta pesquisa está baseada nas teorias relacionadas a 

motivação discente. Sendo elas:  Teoria da Autoeficácia (Self-Efficaccy Theory) 

(SCHUNK; PAJARES, 2009), Teoria da Autodeterminação (Self-determination 

Theory) (DECI; RYAN, 2002; VANSTEENKISTE, LENS; DECI, 2006), Teoria da Meta 
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da Realização (Achievement Goal Theory) (ELLIOT; McGREGOR, 2002), Teoria da 

Autoestima de Motivação de Realização (Need Achievement and Self-Worth 

Motivation Theory) (COVINGTON, 1992) e Teoria da Atribuição e do Controle 

(Attribution Theory and Control) (WEINER, 1985). 

 

 

1.4.2 Geográfica 

 

Quanto às limitações geográficas essa pesquisa se limita a alunos 

universitários do Brasil dos cursos de Administração. 

 

1.4.3 Temporal 

 
Essa pesquisa se realizará entre junho de 2016 e março de 2017. 

 

 
 
1.5  RELEVÂNCIA 

 

1.5.1 Relevância Teórica 

 

O estudo sobre a motivação de alunos tem crescido desde o início do século 

XXI e tem sido fundamental para melhorias nos níveis de qualidade e de 

aprendizagem da educação por parte dos estudantes (GUIMARÃES; 

BORUCHOVITCH, 2004; ALMEIDA, 2012).  

 

Talvez o principal fator de motivação dos alunos seja a possibilidade de que 

uma maior dedicação nos estudos signifique uma maior probabilidade de sucesso 

profissional no futuro (LOCATELLI; BZUNECK; GUIMARÃES, 2007). Assim, não 

basta que um estudante tenha capacidade para conseguir obter bons resultados, mas 
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também é necessário que eles tenham motivação para que possa buscar esses 

resultados (CAMPOS; RAMOS, 2013). Este estudo pretende avançar os 

conhecimentos científicos da motivação no ensino superior de Administração, visto 

que ainda não existe pesquisa nacional que analise conjuntamente motivação e 

engajamento, sendo obtido tal avanço através da replicação no estudo de Martin 

(2016), o que já configura um avanço na ciência (VOSS, 2003) especialmente quando 

este é realizado em um contexto diferente do que foi feito o estudo anterior 

(WHETTEN, 2003), além da análise baseada na relação das matrizes de covariância 

com a teoria de motivação e engajamento. Desta forma, abre-se um novo caminho de 

análise teórica que possibilita o estudo da motivação e de seu efeito, o engajamento. 

 

 

  

1.5.2 Relevância Prática 

 

Nos quinze primeiros anos do século XXI foi realizada uma ampliação dos 

programas educacionais do Governo Federal como o Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES) e o Programa Universidade para Todos – PROUNI (KAPA, 2015), 

ampliando a entrada de alunos nas universidades. Esse grande aumento de alunos 

promoveu a entrada de estudantes sem preparo prévio ou com muitos anos de 

inatividade, o que resulta em resultados ruins nas primeiras provas e um elevado grau 

de desmotivação. Um recente problema vem sendo o Exame Nacional do Nível Médio 

(ENEM), pois o aluno que tem interesse em fazer determinado curso de graduação, 

caso não tenha atingido os pontos necessários no exame, poderá ingressar em outro 

curso totalmente diferente, desde que sua pontuação permita. 
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Outros possíveis problemas relacionados com a desmotivação dos alunos no 

ensino superior são a dificuldade de concentração e atenção, o absenteísmo, a 

evasão, a dificuldade de ensinar por parte dos professores pois não encontra meios 

de prender a atenção dos alunos, o que leva a desmotivação do docente. Como 

ensinar para quem não quer aprender? Este é um dilema que vários professores 

atuais enfrentam.  

 

Outros observadores apontam um fenômeno que pode ser causa-raiz do 
processo de extinção dos estudantes: trata-se da dificuldade que os jovens de 
hoje enfrentam para amadurecer e desenvolver-se intelectualmente. A 
permissividade criou uma geração mimada, infantilizada e egocêntrica, incapaz 
de sair da própria pele e de transcender o próprio umbigo. São crianças 
eternas, a tomarem o mundo ao redor como extensão delas próprias, que não 
conseguem perceber o outro, mergulhar em outros sistemas de pensamento e 
articular novas ideias. Repetem clichês. Tomam como argumentos o que 
copiam e colam de entradas da Wikipédia e do que mais encontram nas 
primeiras linhas do Google. E criticam seus mestres, incapazes de diverti-los e 
de fazê-los se sentir bem com eles próprios. Aprender cansa. Pensar dói 
(WOOD Jr., 2014, p. 1). 

 

Conhecer mais a geração atual de estudantes e entender mais como sua 

motivação para o estudo ocorre pode ser considerado útil para minimização de alguns 

desses problemas contemporâneos no ensino superior. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
Neste capítulo serão apresentadas as teorias relevantes para esta pesquisa, 

partindo desde uma motivação de forma geral até as teorias utilizadas no modelo de 

Martin (2016).   

 

 

2.1 MOTIVAÇÃO 

 

São várias as definições de motivação, como palavra derivada do latim, 

motivare, que significa ‘mover para’ (CAMPOS; RAMOS, 2013), ou fator que gera o 

comportamento (REZENDE, 2010). Toda motivação é gerada de uma necessidade, 

que faz com que o indivíduo escolha o comportamento ideal a ser utilizado e o ponha 

em prática (TADEUCCI, 2009; VIANA; VIANA, 2012), conforme Figura 1. 

 

 

 

Figura 1: O sistema motivacional 
Fonte: TADEUCCI, 2009 p.20 

 

No geral a motivação pode ser dividida em duas grandes áreas: a motivação 

intrínseca e a motivação extrínseca (BERGAMINI, 1998). A motivação intrínseca é o 

fator interno a pessoa que faz com que ela tome alguma atitude (VALLERANT et. al., 

1992), esses fatores podem ser emocionais, cognitivos ou biológico (TADEUCCI, 
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2009). Os motivos emocionais são relacionados às necessidades de afeto, estima e 

equilíbrio psicológico, podendo estas serem positivas ou negativas. Os motivos 

cognitivos estão relacionados aos conhecimentos e crenças das pessoas e os motivos 

biológicos estão relacionados as características físicas das pessoas (TADEUCCI, 

2009). 

 

A motivação extrínseca é resultado de estímulos externos ao indivíduo, como 

uma criança que só estudo porque os pais o obrigam (VALLERANT et. al., 1992). 

 

No meio acadêmico podemos encontrar diversos estudos sobre finalidades 

distintas de motivação, como motivação para o trabalho ou para os estudos.  Quanto 

a motivação para o trabalho pode-se dizer que é o conjunto de forças energéticas, 

originadas de dentro para fora, que levam o indivíduo a iniciar um trabalho, bem como 

determinar sua intensidade, forma, direção e duração (LATHAN; PINDER, 2005). Esta 

tem suas subdivisões de motivações intrínsecas para o trabalho e as motivações 

extrínsecas para o trabalho.  

 

Na primeira tem-se a tentativa de explicar a motivação dentro da cabeça do 

trabalhador, e para esta tem-se como principais teorias a teoria das expectativas e a 

teoria da equidade (GRANT; SHIN, 2011). A teoria das expectativas os funcionários 

tendem a concentrar seus esforços nas funções que os geram maior valorização, em 

contrapartida se ele percebe que seu trabalho é inútil isso gera desmotivação 

(GRANT; SHIN, 2011). A teoria da equidade explica que os funcionários tendem a 

comparar o trabalho realizado com a remuneração recebida por este, e caso encontre 

uma disparidade entre estes dois parâmetros isso pode levar a desmotivação, o que 
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gera diminuição no ritmo de trabalho, faltas ou má influência aos colegas de trabalho 

(GRANT; SHIN, 2011; TADEUCCI, 2009).  

 

As teorias de motivação extrínseca do trabalho buscam explicar a influência de 

causas contextuais na motivação dos trabalhadores (GRANT; SHIN, 2011). Uma 

delas é a teoria de definição de metas, que descreve os efeitos motivacionais na 

estipulação de metas, que em geral são muito positivos, pois geram atenção, esforço 

e persistência para o serviço (GRANT; SHIN; 2011). Porém, se o trabalhador entender 

a meta como inatingível o efeito dessa estratégia é negativo, gerando a desmotivação 

(LATHAN; PINDER, 2005).  

 

2.2 MOTIVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR  

 
 

No contexto educacional a motivação “leva as pessoas a tentar resolver seus 

problemas ou, pelo contrário, a fugir deles, envolve afetos e emoções, inibe ou 

fomenta as aprendizagens e confere sentido à experiência” (FONTAINE, 2005) o que 

faz com que a motivação seja fundamental no que o aluno aprende, como ele aprende 

e quando ele aprende, sendo de forma reciproca a influência destes sobre a motivação 

(SCHUNK, 1995). Esta pode ser alcançada através de quatro elementos principais: o 

contexto sociocultural – crenças, comportamentos, meio onde vive –; os fatores 

relacionados com o ambiente de sala de aula – metodologia do professor, 

comportamento do mesmo –; os fatores internos do estudante – objetivos, 

necessidades – e os comportamentos motivados por si (PINTRICH, 1994). 
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Face ao exposto analisaremos neste projeto teorias sobre a motivação de 

alunos, neste caso graduandos em Administração, a luz da Teoria da Autoeficácia 

(Self-Efficaccy Theory) (SCHUNK; PAJARES, 2009), da Teoria da Autodeterminação 

(Self-determination Theory) (DECI; RYAN, 2002; VANSTEENKISTE, LENS; DECI, 

2006), da Teoria da Meta da Realização (Achievement Goal Theory) (ELLIOT; 

McGREGOR, 2002), da Teoria da Autoestima de Motivação de Realização (Need 

Achievement and Self-Worth Motivation Theory) (COVINGTON, 1992) e .da Teoria da 

Atribuição e do Controle (Attribution Theory and Control) (WEINER, 1985). 

 

 
 
2.2.1 Teoria da Autoeficácia 

 

Define-se como autoeficácia a características das pessoas que creem na sua 

própria capacidade de desempenhar atividades específicas, atuando sobre o 

julgamento que esta pessoa faz sobre suas capacidades de utilizar recursos 

cognitivos, ações de controle sobre eventos e as demandas oferecidas pelo meio 

(BANDURA; 1989 apud MEDEIROS et al. 2000).  

 

Desta forma, a autoeficácia tem grande influência sobre a motivação das 

pessoas, fazendo com que pessoas com elevada autoeficácia persistam mais em 

seus trabalhos, tenham mais interessem em aprender e atingir níveis mais altos de 

conhecimento (SCHUNK; PAJARES, 2009).  

 

No contexto educacional, a autoeficácia faz com que estudantes que a tenham 

em elevado grau estejam mais aptos a escolher atividades de maior complexidade, e 
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por isso mais desafiadoras, dedicando um maior tempo de estudos e obtendo assim 

maior sucesso. E neste contexto as relações sociais são muito importantes, pois 

exemplos na família podem elevar o sentimento de autoeficácia do estudante e 

também ao observar colegas realizando determinadas atividades isso desperta em 

sua mente a ideia de que “se ele pode, eu também posso”, o que eleva a sua 

autoeficácia (SCHUNK; PAJARES, 2009). 

 

2.2.2 Teoria da Autodeterminação 

 

A teoria da autodeterminação divide-se em duas grandes áreas de estudo: as 

metas motivacionais e a Regulamentação comportamental. Na primeira, o foco está 

voltado para a distinção entre o por quê e o para que, buscando mostrar os objetivos 

de cada pessoa e os motivos que os levaram a buscar estes objetivos. A segunda, 

foca em como os indivíduos regulam suas metas e seus resultados 

(VANSTEENKISTE; LENS; DECI, 2006).   

 

No contexto educacional, a motivação também é dividida em intrínseca e 

extrínseca (VALLERANT et. al., 1992; BERGAMINI, 2008; VIANA; VIANA, 2012). Na 

teoria das metas motivacionais a motivação intrínseca ocorre quando os alunos 

buscam satisfazer três necessidades humanas básica: a autonomia, a competência e 

o relacionamento, e para isso objetivam alcançar metas como desenvolvimento 

pessoal e melhoria da sociedade. Já nas extrínsecas o objetivo do aluno busca a fama, 

o sucesso, o reconhecimento pelos pares, dinheiro, etc., estando sua métrica 

geralmente baseada na comparação com outros alunos (VANSTEENKISTE; LENS; 

DECI, 2006). Desta forma, alunos que têm uma quantidade maior de motivação 

intrínseca persistem mais quando enfrentam dificuldades (WALKER; GREENE; 
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MANSEL, 2006), em contrapartida, alunos com motivação extrínseca apresentam alto 

índice de ansiedade, baixa assimilação de conteúdos e mal-estar psicológico 

(VANSTEENKISTE; LENS; DECI, 2006).  

 

Na teoria da Regulamentação comportamental, a motivação intrínseca é 

intrinsicamente regulada, ou seja, as respostas são sentidas internamente ao 

indivíduo ator do processo. Para motivação extrínseca, existem quatro tipos diferentes 

de regulação comportamental (RYAN; DECI, 2000), conforme o Figura 2:  

 

Figura 2: Quadro resumido da Autodeterminação 
Fonte: RYAN, DECI, 2000 

 

✓ Regulação externa: é a pior de todas, pois a razão da motivação completamente 

externa ao indivíduo, como um possível castigo (VANSTEENKISTE; LENS; DECI, 

2006; VIANA; VIANA, 2012). 

 

✓ Regulação introjetada: é um pouco melhor que a anterior, pois vem de uma razão 

externa que o aluno toma para si e internaliza, porém, sem aceita-la. Por exemplo, 
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um aluno que estuda, pois, seus pais pagam a universidade e ele se sentiria 

culpado por não obter bons resultados (VANSTEENKISTE, LENS e DECI, 2006; 

VIANA; VIANA, 2012). 

 
✓ Regulação identificada: A razão da motivação ainda é externa, porém o aluno 

intende que aquilo é importante para ele e a internaliza (VANSTEENKISTE; LENS; 

DECI, 2006). 

 
✓ Regulação integrada: A razão da motivação é percebida pelo aluno como coerente 

com os seus desejos, o que faz com que ele passe a controlar suas metas, e desta 

forma, a motivação passa a ser processada como uma motivação intrínseca 

(VANSTEENKISTE; LENS; DECI, 2006; VIANA; VIANA, 2012). 

 

2.2.3 Teoria da Meta da Realização 

 
A Teoria da Meta da Realização é amplamente utilizada para entender e 

explicar os motivos pelos quais alunos se envolvem em cenários acadêmicos 

(VANSTEENKISTE; LENS; DECI, 2006). Dentro desta teoria pode-se distinguir quatro 

tipos de metas de realização (ELLIOT; McGREGOR, 2002), ilustrados no Figura 3: 
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Figura 3– Quadro 2x2 de Metas de Realização 
Fonte: ELLIOT, McGREGOR, 2002 

 

Desta forma, de acordo com o Quadro 2, temos: 

 

✓ Aproximação do domínio: alunos que perseguem este tipo de meta tendem a 

aumentar seus conhecimentos demonstrando compreensão e domínio de material, 

desenvolvendo novas habilidades, avaliando seu progresso de forma comparativa 

com tarefas que já foram realizadas (VANSTEENKISTE; LENS; DECI, 2006).  

 

✓ Evitação de domínio: alunos que perseguem esse tipo de meta são os que 

direcionam sua atenção de forma a evitar o que não foi compreendido, ou seja, 

buscam não entender o que lhes gera complicação (VANSTEENKISTE; LENS; 

DECI, 2006). 

 
✓ Aproximação de desempenho: os alunos que buscam esse tipo de meta não estão 

preocupados com o conhecimento em si, mas com o desempenho perante os 

demais. Ou seja, ele busca ser o melhor da turma, o que tem o melhor 

desempenho nas avaliações (VANSTEENKISTE; LENS; DECI, 2006). 
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✓ Evitação de desempenho: os alunos que buscam essa meta estão preocupados 

com que os demais pensaram dele por isso, evita maus julgamentos e parecer 

inferior aos demais (VANSTEENKISTE; LENS; DECI, 2006). 

 

2.2.4 Teoria da Autoestima de Motivação de Realização 

 
 

A teoria da Autoestima de Motivação de Realização defende que a maior 

prioridade humana é a busca da autoaceitação e que o valor das pessoas, na maioria 

das vezes, vem de uma busca competitiva (COVINGTON, 1992). Para atuar nessa 

busca um aluno pode ser caracterizado em três tipologias: aluno orientado ao 

sucesso, aluno avesso ao fracasso e aluno que aceita o fracasso (MARTIN, 2016). 

 

✓ Alunos orientados ao sucesso: estes alunos tendem a ser otimistas, a adotar 

posturas otimistas e proativas para seus estudos. Em caso de revés, estes alunos 

não se abatem, mas respondem a ele de forma enérgica e otimista (MARTIN; 

MARSH; DEBUS, 2001; MARTIN, 2016); 

 

✓ Alunos avessos ao fracasso: estes estudantes tendem a ser ansiosos, se motivam 

pelo medo do fracasso e tem dúvidas sobre as suas capacidades para superar os 

fracassos e atingir o sucesso. Em caso de revés, estes alunos são muito afetados, 

pois isto reforça suas dúvidas sobre suas capacidades e em muitas oportunidades 

estes alunos chegam a se auto sabotar adotando comportamentos como 

procrastinação ou abandono dos estudos (MARTIN; MARSH, 2003; MARTIN, 

2016); e 
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✓ Alunos que aceitam o fracasso: estes alunos não têm motivação, ao ponto que 

nem tentam evitar o fracasso.  Estes alunos se autossabotam por não tentar mudar 

suas situações (MARTIN; MARSH; DEBUS, 2001; MARTIN, 2016). 

 

2.2.5 Teoria da Atribuição e do Controle 

 

 

De acordo com a Teoria da Atribuição, em um indivíduo, causas isoladas 

atribuídas a eventos podem determinar como ele irá se comportar em eventos futuros 

(WEINER, 1985). Neste contexto, as causas do sucesso e do fracasso compartilham 

de três atributos: o local onde ocorre, a estabilidade e o controle. O controle refere-se 

à capacidade que o aluno sente de ser capaz de evitar o fracasso e alcançar o 

sucesso, de modo que estudantes que sentem ter pouco ou nenhum controle sobre 

as externalidades tem cada vez mais incerteza quanto as suas capacidades de evitar 

o fracasso e atingir o sucesso. Desta forma, o controle do incerto está negativamente 

correlacionado com o engajamento, com a motivação e com a capacidade de se auto 

avaliar bem após a realização de uma tarefa (MARTIN, 2016). 

 

Sendo assim, conclui-se a revisão da literatura que se propunha a analisar a 

motivação no ensino superior. 

 
2.3 ESCALA MES-UC 

 

A partir das teorias de motivação vistas, o pesquisador Andrew Martin propôs, 

no início do século XXI, que existe uma distinção entre motivação e engajamento. A 

partir de seus estudos Munns e Martin (2005) desenvolveram um quadro resumido 
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onde colocam motivação e engajamento lado-a-lado com o objetivo de mostrar suas 

diferenças e suas contribuições para a evolução do aluno. 

 

A principal distinção apontada é que a motivação é um sentimento de caráter 

psicológico, pois se trata de orientações cognitivas dos estudantes em relação a si 

mesmo e aos estudos, já o engajamento é o conjunto de atos que se tem a partir 

destas orientações cognitivas. Desta forma a o quadro Motivations and Engagement 

Wheel, ou em português Mandala de Motivação e Engajamento, apresentada na 

Figura 4, reúne motivação e engajamento de forma complementar, sem que haja a 

sobreposição (MUNNS, MARTIN; 2005). 
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Figura 4: Mandala de Motivação e Engajamento 
Fonte: MUNNS, MARTIN; 2005 

 

A partir da mandala Andrew Martin desenvolveu a Motivation and Engagement 

Scale (MES), ou em português, Escala de Motivação e Engajamento. A partir desta 

escala o autor desenvolveu outras versões de sua escala, como a para estudantes 

nível médio (MES-HS) e a para estudantes universitários (MES-University/College). 

 

2.3.1 A mandala de Motivação e Engajamento 

  

A mandala de motivação e engajamento é dividida em dois semicírculos, o 

superior e o inferior. O semicírculo superior é onde encontramos aspectos positivos 

do pensamento do aluno (autoeficácia, orientação para domínio, valor da escola) que 

influenciam positivamente no engajamento (planejamento, persistência e gestão dos 
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estudos). Este é subdividido em dois quadrantes: o da esquerda apresenta as 

dimensões cognitivas adaptativas, ou seja, fatores motivacionais, e no quadrante da 

direita, dimensões comportamentais adaptativas, ou seja, comportamentos que 

influenciam o engajamento (MUNNS, MARTIN; 2005).  

 

No quadrante esquerdo, tem-se a autoeficácia que é a característica dos alunos 

que creem na sua própria capacidade de desempenhar atividades específicas, 

atuando sobre o julgamento que esta pessoa faz sobre suas capacidades de utilizar 

recursos cognitivos, ações de controle sobre eventos e as demandas oferecidas pelo 

meio (BANDURA; 1989 apud MEDEIROS et al. 2000). Desta forma, ela influencia em 

comportamentos com a persistência e a resiliência do aluno, sendo assim um 

importante influenciador nas realizações acadêmicas dos alunos (BROADBENT, 

2016). Isso se dá, pois pessoas com elevada autoeficácia tem a facilidade de formar 

imagens mentais em que estas se veem em situação de sucesso (BUSSE, 2013). 

Assim neste trabalho apresento a seguinte proposição: 

Hipótese 1: A autoeficácia é uma característica “forte” na motivação dos estudantes 

no Brasil.  

 

A orientação para o domínio é a característica de alunos que buscam aumentar 

seus conhecimentos demonstrando compreensão e domínio de material, 

desenvolvendo novas habilidades, avaliando seu progresso de forma comparativa 

com tarefas que já foram realizadas (VANSTEENKISTE; LENS; DECI, 2006). Assim 

neste trabalho apresento a seguinte proposição: 

Hipótese 2: A orientação para o domínio de conteúdos é uma característica “forte” na 

motivação dos estudantes no Brasil. 
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O construto valor da escola, é o quanto o estudante acredita que o que ele 

aprende será útil, importante e relevante no seu dia a dia. Se essa característica é 

elevada no aluno ele tende a ser mais interessado nos seus estudos e a persistir mais 

diante das dificuldades (MARTIN, 2003; MARTIN, 2007). Assim neste trabalho 

apresento a seguinte proposição: 

Hipótese 3: A valorização do ambiente de estudos é uma característica “forte” na 

motivação dos estudantes no Brasil. 

 

No quadrante da direita, tem-se a persistência que é o comportamento de 

estudante que continua a tentar obter uma resposta de um problema ou a entender 

um assunto mesmo quando estes são difíceis ou desafiadores, eles tendem a ser mais 

eficazes na definição e no alcance de metas. Se um estudante é persistente ele tende 

a continuar a estudar um assunto, mesmo que inicialmente esse não faça muito 

sentido para ele, até que o tema seja compreendido, utilizando para isso o tempo que 

for necessário (MARTIN, 2016). Assim neste trabalho apresento a seguinte 

proposição: 

Hipótese 4: A persistência nos estudos é uma característica “forte” no engajamento 

dos estudantes no Brasil. 

 

Também no quadrante da direita tem-se o planejamento que é o 

comportamento dos alunos que conseguem planejar seus estudos e atividades 

práticas de forma que ele se sinta no controle de seu progresso, fazendo bom uso do 

tempo e de suas habilidades (MARTIN, 2016). Assim neste trabalho apresento a 

seguinte proposição: 



29 
 

Hipótese 5: O planejamento é uma característica “forte” no engajamento dos 

estudantes no Brasil. 

 

Já o construto gestão dos estudos é o comportamento do estudante que 

organiza seu tempo e local de estudo (MARTIN, 2003; MARTIN, 2007). Assim neste 

trabalho apresento a seguinte proposição: 

Hipótese 6: A boa gestão de seus estudos é uma característica “forte” no 

engajamento dos estudantes no Brasil. 

  

Já o semicírculo inferior apresenta os pensamentos de obstrução da motivação 

(ansiedade, medo do fracasso e controle do incerto) que influenciam negativamente o 

engajamento (autossabotagem e desengajamento) (MUNNS, MARTIN; 2005). Da 

mesma forma que no semicírculo superior, o inferior também é subdividido em dois 

quadrantes, no da direita tem-se as dimensões cognitivas impeditivas, ou seja, 

pensamento que influenciam negativamente a motivação, e no quadrante da 

esquerda, tem-se as dimensões comportamentais de falhas adaptativas, ou seja, 

comportamentos que influenciam negativamente o engajamento) (MUNNS, MARTIN; 

2005).  

 

O quadrante da direita é formado pela ansiedade que é o sentimento subjetivo 

de tensão, apreensão, nervosismo ou medo (AKKAKOSON, 2016) que geram no 

estudante uma sensação de antecipação, ela pode ser dividida em dois componentes: 

o emocional e o cognitivo. O emocional refere-se ao desconforto com a imediata 

incerteza, podendo gerar doenças, náuseas, pânico e etc. O componente cognitivo 

refere-se as consequências do medo do fracasso. Desta forma, este sentimento acaba 
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estando negativamente correlacionado com as realizações acadêmicas dos 

estudantes (KADER, 2016). Assim neste trabalho apresento a seguinte proposição: 

Hipótese 7: A ansiedade é uma característica “fraca” na motivação dos estudantes 

no Brasil. 

 

Outro construto presente neste quadrante é o medo do fracasso que é o 

sentimento de alguns alunos que estudam somente para não obterem notas 

insuficientes, pois isto os levariam a ser mal vistos, ou seja, seus pensamentos são 

todos voltados para esquiva, pois temem que o fracasso leve as pessoas a pensarem 

que ele não é capaz, este pensamento gera ansiedade e atrapalha no 

desenvolvimento do estudante (MARTIN, 2016). Assim neste trabalho apresento a 

seguinte proposição: 

Hipótese 8: O medo do fracasso é uma característica “fraca” na motivação dos 

estudantes no Brasil. 

 

Outro construto apresentado neste quadrante é o controle do incerto, que é o 

pensamento do estudante quando este não tem certeza do que ele está fazendo, ou 

seja, se estava fazendo bem ou como não fazer mal (MARTIN, 2007). Assim neste 

trabalho apresento a seguinte proposição: 

Hipótese 9: O controle perante ao que é incerto é uma característica “fraca” na 

motivação dos estudantes no Brasil. 

 

No quadrante da esquerda tem-se a autossabotagem que é o comportamento 

do estudante de tomar atitudes que o prejudique, para que, desta forma, ele tenha 

desculpas para dar em caso de um fracasso na avaliação (MARTIN, 2007). Assim 

neste trabalho apresento a seguinte proposição: 
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Hipótese 10: A autossabotagem é uma característica “fraca” no engajamento dos 

estudantes no Brasil 

 

Já o construto desengajamento é o comportamento dos alunos que sentem 

bem em abandonar uma disciplina ou curso como todo. Estudantes desengajados 

tendem a aceitam o fracasso, a ser sentirem diminuídos e incapazes de ter sucesso 

(MARTIN, 2016). Por este construto representar a um baixíssimo grau, ou até a 

ausência, de engajamento e de motivação, não foi gerado uma hipótese para ele. 

 

Desta forma, a mandala nos dá caminhos para entender a complexa forma de 

pensar de um estudante, mostrando a dicotomia de caminhos que ele pode assumir 

(MUNNS, MARTIN; 2005). 

 

A Figura 5, relaciona cada um dos construtos presentes na mandala de 

motivação e engajamento, e explicados anteriormente neste trabalho, com as teorias 

também já vistas neste trabalho: 
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Figura 5 – Teorias principais e os construtos associados 
Fonte: MARTIN, 2016 
 

 

Para cada um dos construtos presentes na Figura 3 são vinculadas 4 variáveis, 

conforme mostra a Quadro 1 a seguir: 
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Quadro 1: Grupo de variáveis por construto 
Fonte: Martin, 2016 
 

 

A figura 6 relaciona cada construto apresentado com as hipóteses da 

pesquisa: 
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Figura 6: Quadro conceitual de hipóteses 
Fonte: Próprio autor 

 

Desta forma, conclui-se a análise do modelo de Martin (2016) para 

mensuração da motivação e engajamento de estudantes do ensino superior, que já 

vem sendo utilizado em diversas partes do mundo. 

 

 
2.3.2 Estudos anteriores 

 

Martin (2008) através de uma análise fatorial confirmatória pode concluir que o 

modelo MES, neste estudo sendo avaliado nas versões: motivação para estudantes 

de escola elementar, motivação para estudantes de nível médio, motivação para 

universitários, motivação para o trabalho, motivação para o aprendizado de música, 
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motivação para prática esportiva e motivação para o dia-a-dia, apresenta evidências 

de possuir um bom ajuste. 

 

Já Yin e Wang (2015) analisaram através do MES-UC o grau de motivação e 

engajamento de estudantes universitários de Pequim. Para isso, pesquisaram com 

1131 estudantes de 10 diferentes faculdades da capital chinesa. E concluíram que o 

MES-UC é um instrumento promissor e válido para analisar a motivação e o 

engajamento dos universitários chineses, e que estes, devido a influência do contexto 

cultura local, apresentaram bons resultados quanto a motivação e engajamento. 

 

Em outro estudo Martin (2009) analisou a motivação de estudantes australianos 

em níveis elementar (MES-JS - 624 estudantes), médio (MES-HS -21579 estudantes) 

e universitários (MES-UC - 420 estudantes). Ele concluiu através de uma análise 

confirmatória que o modelo apresenta boa validade ao longo dos três estágios 

educacionais. Além disso, o autor pôde concluir que alunos de nível elementar 

apresentaram níveis de motivação e engajamento mais elevados do que 

universitários, que por sua vez apresentaram níveis mais elevados que estudantes de 

nível médio. 

 

Também em uma análise na China, Li (2013) encontrou evidências, através de 

uma análise com uso do MES-UC, que mostram insatisfação acadêmica através dos 

resultados de desengajamento. Além disso, as questões de aprovação social são de 

grande relevância para a motivação destes estudantes. 

 

Também neste tema, Wagner (2012) fez uma análise através do MES-UC dos 

estudantes de etnia húngara que residem e estudam na Romênia, e comparou seus 
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resultados com estudantes na Hungria e na Alemanha. Com isso, ele pode concluir 

que pode haver influências culturais sobre a motivação dos alunos. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

Neste capítulo será apresentado o método de pesquisa utilizado, bem como 

população, amostragem e o tratamento dos dados.  

 

Esta pesquisa está apresenta uma abordagem quantitativa, tendo como seu 

método científico o dedutivo hipotético (BERVIAN; CERVO, 1973), sendo classificada 

quanto aos fins como descritiva, pois descreve caraterísticas do fenômeno estudado 

estabelecendo correlação entre variáveis, e explicativa, pois justifica os motivos de 

um determinado fenômeno, explicando seus principais fatores de ocorrência 

(VERGARA, 2007). Já quanto aos meios essa pesquisa é bibliográfica, pois está 

estruturada com base em material publicado em livros, revistas e etc., de campo, pois 

será feita no local onde ocorre o fenômeno (VERGARA, 2007) e uma survey, pois 

deseja-se responder uma questão do tipo “como?”, não se tem interesse de controlar 

as variáveis, o ambiente é natural e o fenômeno ocorre no presente, características 

típicas de uma survey (FREITAS et. al., 2000). Além disso, tem-se como interesse 

identificar atitudes, o que é um dos objetivos de uma survey (PARANHOS et. al., 

2013). 

 

 
 
 

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 
 

A população pesquisada foi composta por alunos universitários dos turnos 

manhã, tarde e noite dos cursos de Administração no Brasil, sendo a amostra não 

probabilística, constituída por conveniência (VERGARA, 2007) devido à facilidade de 
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acesso as universidades, realizada com 323 alunos de dois campi, em diferentes 

municípios, de uma instituição de ensino superior do estado do Rio de Janeiro. 

 

 
3.2 ABORDAGENS 

 

A abordagem escolhida foi a quantitativa utilizando como estratégia de 

obtenção dos resultados desejados uma pesquisa, do tipo survey, em que 323 alunos 

de Administração foram submetidos ao questionário físico, em papel, da MES-UC 

(MARTIN, 2016), que se encontra parcialmente, devido a efeitos contratuais, no anexo 

1. Este questionário é composto de 44 afirmativas com respostas em escala Likert de 

7 pontos, em que as respostas variam de 1 a 7, onde 1 é discordo fortemente e 7 é 

concordo fortemente. 

  

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS 
 

 

A análise dos dados foi feita pela técnica desenvolvida e disponibilizada por 

Martin (2016), através de compra, pelo site Lifelong Achievement Group com o título 

Motivation and Engagement Scale: Research Student Version 

UNIVERSITY/COLLEGE Pack. Neste pacote além da escala MES-UC também é 

disponibilizado um guia de como calcular os escores para o resultado.   

 

Como os dados coletados, calculou-se a média de cada variável observada e 

aplicando alguns índices tem-se como resultado um valor percentual para cada 

construto. Com esses valores percentuais os resultados são representados em um 

gráfico de radar, conforme abaixo: 
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Figura 7: Radar de resultado 
Fonte: Martin, 2016 

 

Para efeito de qualificação dos resultados é extraída a média dos resultados 

encontrados nos construtos, e utilizado este valor como referência. 

 

Também foi realizada, como o auxílio do software Microsoft Excel, a matriz de 

correlação, assim pode-se calcular a correção entre cada construto pesquisado e 

comparar com as informações obtidas na teoria de Martin (2016). 
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4. RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo trata da análise dos dados, uma vez que já foram coletados. Estes 

foram tratados de acordo com o método, já especificado no capítulo anterior, 

desenvolvido por Martin (2016). A seguir será apresentado o perfil da amostra 

estudada, posteriormente os resultados encontrados, após isto, serão apresentadas 

as respostas às hipóteses testadas e por fim, será apresentada a matriz de correlação 

entre os onze construtos estudados. 

 

A amostra foi coletada durante o mês de dezembro de 2016 apresentou 148 

indivíduos do sexo masculino e 158 indivíduos do sexo feminino e 17 indivíduos não 

declaram sexo. Conforme apresenta o Figura 8: 

 

 

 

 

Figura 8: Distribuição de sexo da amostra 
Fonte: Próprio autor 
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Nota-se uma similaridade com o estudo de Yin e Wang (2015) que apresentou 

uma 47,1% de respondentes do sexo masculino e 52,8% do sexo feminino. Também 

em seus estudos Martin et. al. (2008) obtiveram resultados similares com 44% de 

respondentes do sexo masculino e 56% do sexo feminino. 

 

Destes, 201 alunos com idade entre 15 e 25 anos, 80 com idade a partir de 25 

anos até 35 anos, 29 a partir de 35 até 45 anos, 11 a partir de 45 até 55 anos, 2 a 

partir de 55 até 65 anos, conforme apresenta o Figura 9: 

 

 

Figura 9: Distribuição de idades da amostra 
Fonte: próprio autor 

 

Quanto a idade Martin et. al. (2008) obtiveram uma média de idade igual a 20 

anos, sendo estes em média, mas jovens dos que encontrados nesta pesquisa que 

teve média de 25 anos. 

 

Também foi pesquisado o período de cada estudante, tendo sido encontrado 

59 alunos do primeiro período, 117 alunos do segundo período, 24 alunos do 
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terceiro período, 60 alunos do quarto período, 18 alunos do quinto período, 16 

alunos do sexto período, 18 alunos do sétimo período e 11 alunos do oitavo período, 

conforme apresenta a Figura 10: 

 

 
Figura 10: Distribuição de períodos da amostra 
Fonte: Próprio autor 

 

Yin e Wang (2015) dividiram os alunos por ano, encontrando 3,2% no primeiro 

ano, 44,9% no segundo ano, 41,1% no terceiro ano e 8,8% no último ano. O que 

difere desta pesquisa que apresenta a grande maioria no primeiro ano de 

universidade. 

 

Após os tratamentos dos dados através do método disponibilizado por Martin 

(2016) foram obtidos escores, um para cada construto analisado, conforme mostrado 

na Tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1: Escores por construto 

Construto Escore 

Auto-eficácia 84,72% 

Valor da Escola 89,29% 

Orient. para o domínio 91,49% 

Planejamento 68,88% 

Gestão dos Estudos 82,47% 

Persistência 78,19% 

Ansiedade 75,24% 

Medo do Fracasso 39,83% 

Controle do incerto 61,35% 

Autossabotagem 42,61% 

Desengajamento 32,27% 

Fonte: Próprio autor 

 

 

De maneira gráfica, a arrumação dos escores na mandala de Martin (2016) 

facilita a percepção da “força” de cada um deles dentro da construção da motivação e 

do engajamento dos estudantes. A mandala com os resultados são representados a 

seguir: 
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Figura 11: Mandala de resultados 
Fonte: Próprio autor 

 

Esses resultados mostram uma similaridade com a pesquisa realizada por 

Martin (2009), nesta o autor revelou que estudantes de nível fundamental, médio e 

superior da Austrália apresentam elevados índices para os construtos positivos da 

motivação e do engajamento e baixos índices para os construtos negativos, exceto 

para Controle do incerto e ansiedade, que são construtos negativos e apresentaram 

elevados valores. Também podemos comparar com os resultados de Martin (2016), 

conforme Figura 12: 
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Figura 12: Mandala de resultados comparados 
Fonte: Próprio autor 

 

Analisando a Figura 12 nota-se que os construtos positivos para motivação e 

para o engajamento apresentam comportamento similar, inclusive na flutuação entre 

os valores, estando sempre os valores encontrados por Martin (2016) abaixo dos 

valores encontrados nesta pesquisa. Já nos construtos negativos para motivação e 

engajamento esse comportamento se mantem, exceto pelos construtos medo do 

fracasso e desengajamento. 

 

4.1 HIPÓTESES CONFIRMADAS E REJEITADAS 

 

Para análise dos resultados foi utilizado como valor de corte 67,85%, pois é o 

valor médio entre todos os escores. Desta forma, os valores maiores que este ponto 

de corte são considerados “fortes” e inferiores a este de pouca “força” para a 
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motivação e o engajamento dos estudantes. Sendo assim temos como resposta as 

nossas hipóteses: 

 

Hipótese 1: A autoeficácia é uma característica “forte” na motivação dos estudantes 

no Brasil. Como este construto obteve o escore 84,72%, esta hipótese foi confirmada. 

 

Hipótese 2: A orientação para o domínio de conteúdos é uma característica “forte” na 

motivação dos estudantes no Brasil. Como este construto obteve o escore 91,49%, 

esta hipótese foi confirmada. 

 

Hipótese 3: A valorização do ambiente de estudos é uma característica “forte” na 

motivação dos estudantes no Brasil. Como este construto obteve o escore 89,29%, 

esta hipótese foi confirmada. 

 

Hipótese 4: A persistência nos estudos é uma característica “forte” no engajamento 

dos estudantes no Brasil. Como este construto obteve o escore 78,19%, esta hipótese 

foi confirmada. 

 

Hipótese 5: O planejamento é uma característica “forte” no engajamento dos 

estudantes no Brasil. Como este construto obteve o escore 68,88%, esta hipótese foi 

confirmada. Porém vale ressaltar que este quesito ficou muito próximo da nota de 

corte. 

 

Hipótese 6: A boa gestão de seus estudos é uma característica “forte” no engajamento 

dos estudantes no Brasil. Como este construto obteve o escore 82,47%, esta hipótese 

foi confirmada. 
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Hipótese 7: A ansiedade é uma característica “forte” na motivação dos estudantes no 

Brasil. Como este construto obteve o escore 75,24%, esta hipótese foi confirmada. 

 

Hipótese 8: O medo do fracasso é uma característica “fraca” na motivação dos 

estudantes no Brasil. Como este construto obteve o escore 39,83%, esta hipótese não 

foi confirmada. 

 

Hipótese 9: O controle perante ao que é incerto é uma característica “fraca” na 

motivação dos estudantes no Brasil. Como este construto obteve o escore 61,35%, 

esta hipótese não foi confirmada. Ressaltando a proximidade com o valor médio. 

 

Hipótese 10: A autossabotagem é uma característica “fraca” no engajamento dos 

estudantes no Brasil. Como este construto obteve o escore 42,61%, esta hipótese não 

foi confirmada. Ressaltando a proximidade com o valor médio. 

 

4.2 ANÁLISE DE CORRELAÇÕES 
 

A matriz de correlação representada na Tabela 2 apresenta o índice de correlação 

de Pearson entre os onze construtos da Escala de Motivação de Engajamento de 

Martin (2016): 
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Tabela 2: Matriz de Correlação entre os construtos 

 

Fonte: próprio autor 

 

Nesta podemos destacar que somente um par de construtos, Planejamento e 

Gestão dos estudos, apresentou correlação maior que 0,5, podendo ser considerada 

moderada. O que já era de se esperar, já que ambas envolvem uma forma de 

planejamento (MARTIN, 2016). Nenhuma outra combinação apresentou valor 

absoluto acima de 0,5, indicando que as correlações existentes entre os demais 

construtos são fracas.  

Vale ressaltar que o índice de correlação de Pearson apresentado pelo par de 

construtos Autoeficácia e Persistência deveria ser alto (BROADBENT, 2016; SILVA 

et. al, 2014; SCHUNK, 1995; SCHUNK, MEECE, 2006) porém o índice encontrado 

neste estudo foi igual a 0,38 o que é considerado uma correlação fraca. Outro 

estudo que indica uma forte correlação entre estes índices é o de Martin (2016), que 

em sua matriz de correlação, Tabela 3, apresentou um índice de 0,68 (SE – 

Autoeficácia, P – Persistência). 
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Tabela 3: Matriz de Correlação entre os construtos da MES-UC 

 

Fonte: Martin (2016) 

 

Outros construtos que deveriam pela teoria apresentar um elevado índice de 

correlação são Ansiedade e Medo do fracasso (DEEMER, MARTENS, BUBOLT, 

2010; HEIMERDINGER, HINSZ, 2008; KADER, 2016; MARTIN, MARSH, 2003) e 

Ansiedade e Controle do incerto (MARTIN, 2006; MARTIN, 2007). Porém, para o 

primeiro par foi encontrado o índice 0,15, de acordo com a Tabela 2, que indica uma 

fraquíssima correlação entre os construtos, para o segundo par foi encontrado o 

índice 0,38, também de acordo com a tabela 2, que indica uma correlação fraca 

entre os construtos. Nota-se que ambos os pares tiveram índices de correlação 

abaixo dos encontrados por Martin (2016), que foram respectivamente, 0,39 e 0,47, 

indicando assim uma discrepância entre os resultados.  

Outro ponto presente na teoria de Martin (2016) é que: 

• Todos os fatores positivos devem ser fortemente correlacionados entre si. O 

que notamos ao analisar a Tabela 2 é que isso não ocorre, pois somente a 

relação planejamento e gestão dos estudos apresentou índice acima de 0,5. 

• Todos os fatores negativos do engajamento devem ser negativamente 

correlacionados com os fatores positivos da motivação e do engajamento. 

Através da Tabela 2, pode-se notar que somente quatro das dezoito 
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combinações possíveis de pares de construtos tiveram correlação positiva, o 

que se opõe a teoria de Martin (2016). 

• Todos fatores negativos de motivação tendem a estar negativamente ou 

zerados em função dos fatores positivos de Motivação e Engajamento. Neste 

ponto a presente pesquisa e a teoria de Martin (2016) está em perfeita 

consonância, pois o único índice que não apresentou escore negativo foi a do 

para autoeficácia e autossabotagem, porém este é praticamente zero. 

 

O segundo ponto também pode ser analisado sobre a ótica dos construtos de 

alta ordem (MARTIN, 2016), que são os conjuntos de construtos que compõem a 

Motivação positiva, o Engajamento positivo, a Motivação negativa e o Engajamento 

negativo. Assim, analisando estes construtos de alta ordem, temos a seguinte matriz 

de correlação (Tabela 4): 

Tabela 4: Matriz de Correlação entre os construtos de alta ordem 

 

Fonte: próprio autor 

Analisando a Tabela 4, temos que o Engajamento negativo se relaciona 

negativamente com a Motivação e com o Engajamento positivo, o que contrasta com 

a análise por construtos apresentando anteriormente.  

Comparando os índices da Tabela 4, com os índices da Matriz de Correlação entre 

os construtos de alta ordem apresentadas por Martin (2016), apresentados a seguir 

na Tabela 5, pode-se notar que existem diferenças de até 50% entre os resultados, 
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porém ambos estão condizentes com os três pontos da teoria de Martin (2016) 

apresentados anteriormente.  

Tabela 5: Matriz de Correlação entre os construtos da alta ordem da 

MES-UC 

 

Fonte: Martin (2016) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 CONCLUSÃO 
 

Este estudo teve como objetivo estudar a motivação e o engajamento de 

estudantes de Administração no Brasil, para tal fez-se uso do questionário de 

motivação e engajamento de estudantes universitário (MES-UC) de Martin (2016). As 

análises indicaram que todos os construtos positivos tanto para motivação quanto 

para o engajamento apresentaram seus escores acima da média e os quase todos 

aspectos negativos ficaram abaixo da média. Vale ressaltar que algumas 

características chamam a atenção por estarem próximos a média como por exemplo 

o planejamento nos estudos e o controle do incerto.  Além desses, temos a ansiedade 

que apresenta escore acima da média o que contrasta com os demais construtos 

negativos. Como pode-se verificar na Figura 13: 

 

 

Figura 13: Mandala de resultados com indicação de corte e de pontos de atenção 
Fonte: Próprio autor 
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Comparando-se com os resultados encontrados por Martin (2016), este encontrou 

uma nota de corte igual a 63,18%, estando a menos de 5% da média encontrada nesta 

pesquisa. Analisando este valor em relação à cada construto temos que o 

planejamento se encontra a baixo da média (60%) o que difere desta pesquisa, e a 

ansiedade que apresentou o escore acima da média (67%) revelando uma 

semelhança entre as duas pesquisas. Já o Controle do incerto, que nessa pesquisa 

foi um dos pontos de atenção, não apresentou nenhuma anormalidade no estudo de 

Martin (2016).  

 

Em suma, o que se pode concluir é que a motivação e o engajamento dos estudantes 

de administração no Brasil apresentam índices dentro do esperado a não ser por três 

pontos que chamam mais atenção: planejamento, ansiedade e controle sobre o 

incerto. Mas que comparando aos resultados encontrados por Martin (2016) pode-se 

perceber que estas são características dos estudantes. Pode-se notar também que 

há significativa diferença nas características entre os estudantes brasileiros e 

australianos, que talvez seja explicada pelas diferenças culturais, diferenças estas que 

podem ser explicitadas pelos estudos do Instituto Geert Hofstede, por exemplo. 

Infelizmente, outros estudos que utilizam a MES-UC não revelam os resultados 

numéricos encontrados, o que dificulta a comparação com outros trabalhos, de outros 

países e outras culturas. 

 

Desta forma, para que tenhamos uma melhoria dos profissionais de 

Administração formados em universidades brasileiras, faz-se necessário que os 

responsáveis pelo planejamento dos cursos de Administração pelo Brasil pensem 
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formas de melhorar questões como a capacidade de planejar e de se manter sob 

controle em situações que possam gerar ansiedade sobre os alunos.  

 

 

5.2  CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 
 

Desta forma, este estudo sugere uma nova visão sobre as teorias 

motivacionais, relacionando esta diretamente ao engajamento, em estudantes de 

Administração o Brasil, obtidos através da replicação dos estudos de Martin (2016) 

num contexto diferente do original, ou seja, no Brasil. Ele elucida os construtos que 

compõem, positiva e negativamente a motivação e o engajamento dos estudantes. 

Porém, após a análise da matriz de correlação pode-se perceber os resultados 

encontrados nesta pesquisa não são condizentes com a teoria apresentada na revisão 

da literatura no que toca a correlação entre os construtos. Logo, este estudo avança 

a fronteira do conhecimento (VOSS, 2003; WHETTEN, 2003) apresentando uma nova 

visão da teoria, porém mostrando que esta necessita de ajustes para a realidade 

brasileira. 

 

5.3  CONTRIBUIÇÕES PRÁTICAS 
 
 

Com o resultado da análise temos uma importante contribuição prática, pois 

este mostra quais os pontos devem ser trabalhados com gestores de cursos para que 

os estudantes de Administração tenham capacidade de lidar melhor com situações 

que possam gerar ansiedade e também saibam melhor planejar suas vidas. 

A aplicabilidade deste estudo poderá ocorrer de várias formas: (i) identificar 

possíveis causas da evasão escolar, para minimizá-la; (ii) auxiliar os professores no 
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planejamento das disciplinas a serem ofertadas; (iii) servir de método para 

pesquisadores e/ou professores mensurarem com mais precisão a motivação e 

engajamento dos alunos e suas tendências; e (iv) servir de insumo para tomada de 

decisões de coordenadores de cursos de Administração, a respeito de competências 

a serem desenvolvidas ou até serviços de coaching e acompanhamento psicológico. 

 

 

 

5.4  LIMITAÇÕES 
 
 

Uma das limitações deste estudo foi o fato da amostra de tamanho reduzido, 

pois foram coletados 323 questionários de um universo de 801.936 estudantes de 

Administração no Brasil (INEP; 2015). Além disso, a amostra escolhida é composta 

por estudantes somente do Estado do Rio de Janeiro, devido à facilidade de acesso 

para coleta. Também vale ressaltar a possibilidade de ocorrência de viés de não-

resposta, pois um aluno desmotivado e/ou desengajado pode não responder de forma 

sincera ao questionário.  

 

5.5  SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS 
 

Sugere-se a replicação deste estudo em outros estados do Brasil e a 

comparação com os resultados encontrados neste estudo. Também se sugere uma 

análise mais profunda – talvez qualitativa – para adaptar a escala utilizada neste 

estudo para a realidade brasileira, podendo assim obter índices de correlação 

condizentes com as teorias, podendo assim se chegar a uma Escala de Motivação e 

Engajamento para Universidades brasileiras. Também sugere-se comparar a 
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Motivação e o Engajamento de estudantes dividindo-os por sexo e por faixa etária, 

como forma de averiguar se há diferenças de Motivação e Engajamento entre homens 

e mulheres e entre jovens e adultos. Outra possível linha de pesquisa é uma análise 

comparativa entre as culturas brasileira e australiana que possam explicar as 

diferenças encontradas nesta pesquisa, como por exemplo, na diferença de 

aproximadamente 48% entre as correlações de aspectos negativos da motivação e 

aspectos negativos do engajamento, que mostram que o brasileiro tende a demorar 

mais, em relação ao australiano, para desengajar, ratificando a frase “Sou brasileiro e 

não desisto nunca!”.  
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ANEXO 

 
Anexo 1 – Escala de Motivação e Engajamento 
 

PESQUISA SOBRE MOTIVAÇÃO E ENGAJAMENTO DE ESTUDANTES DE 
ADMINISTRAÇÃO 

 
Caro estudante, você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar de uma pesquisa 

de mestrado que tem como objetivo descrever e analisar a motivação e o engajamento dos estudantes 
de graduação em Administração no Rio de Janeiro.  
 

Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para 
recusar-se a participar e tal recusa não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. Caso 
deseje saber o resultado desta pesquisa solicite-nos pelo e-mail: motivacaoengajamento@gmail.com 
(Mestrando: Rodrigo Cardoso. Orientador: Professor Dr. Marcus Brauer). Obrigado pela contribuição com 
a pesquisa científica no Brasil! ☺  
 

O questionário abaixo é anônimo, tem 47 questões e duração média de 15 minutos. Não há 
respostas certas ou erradas. Apenas certifique-se de que suas respostas mostram o que realmente 
pensa sobre si mesmo. Se você não tem certeza do que responder ao marcar, apenas responda o que 
é o mais próximo do que você pensa. Você deve ter apenas uma resposta para cada pergunta. Existem 
algumas questões que são muito semelhantes uma das outras. Este não é um truque. É justo que neste 
tipo de pesquisa precisemos fazer algumas perguntas semelhantes de formas ligeiramente diferentes. 
Basta respondê-las de forma que mostre o que você realmente pensa sobre si mesmo. 
 

Por gentileza, NÃO deixe de responder quaisquer pergunta e preencha os dados abaixo: 
 
Universidade:_____________________________________________      Sexo:_____________  
Idade:_____________ 
                        (ex. UERJ, Estácio...)                                                                           (M ou F)                       
(ex.: 21) 
 

Escolha uma das opções a seguir para cada item 
                    (marque um X no número correspondente a sua resposta) 

D
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1. Se eu não consigo entender o meu exercício na faculdade de primeira, eu continuo 
tentando até que eu o faça 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Sinto-me muito satisfeito comigo mesmo quando eu realmente entendo o que me 
esta sendo ensinado na faculdade 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Quando estudo, eu costumo estudar em lugares onde eu possa me concentrar 1 2 3 4 5 6 7 

4. Eu sou capaz de usar algumas das coisas que aprendi na faculdade em outras 
partes da minha vida 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Às vezes, eu não me dedico às minhas tarefas e por isso tenho uma desculpa se 
eu não fazê-lo bem 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Quando meus resultados não são tão bons na faculdade eu fico muitas vezes 
inseguro de como evitar que isso aconteça mais uma vez 

1 2 3 4 5 6 7 
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