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RESUMO

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). Assim 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. Neste sentido pesquisas internacionais (MARTIN, 2009; WAGNER, 2012; 
LI, 2013; YIN E WANG, 2015) foram feitas a partir da Escala de Motivação e Engajamento para Universitários (MARTIN, 2016), emergindo uma 
possibilidade (gap) de replicação do instrumento no contexto brasileiro para possíveis comparações, visto o Brasil possuir caraterísticas 
específicas por ser um País Latino-Americano considerado emergente com várias Escolas de Administração. Por isso, esta pesquisa busca 
responder a seguinte questão de pesquisa: quais são os principais fatores que influenciam a motivação e o engajamento dos estudantes de 
Administração no Brasil?  Neste sentido, o objetivo deste artigo foi mensurar os principais fatores, no âmbito acadêmico, que influenciam a 
motivação e o engajamento dos estudantes de Administração no contexto brasileiro. Realizou-se um levantamento por meio da replicação de 
instrumentos de Martin (2016) com 323 alunos de uma universidade fluminense. Os dados foram tratados por meio de estatística descritiva e 
teste de hipóteses conforme a pesquisa original. Os resultados mostraram que todos os construtos positivos para motivação e para o 
engajamento apresentaram seus escores acima da média e os quase todos aspectos negativos ficaram abaixo da média, o que aproxima-se 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, exceto por três tópicos: planejamento, ansiedade e controle sobre o incerto. Este estudo avançou os 
conhecimentos existentes sobre tema e pretende auxiliar pesquisadores e gestores do ensino a realizarem pesquisas semelhantes em outros 
contextos. Recomendam-se pesquisas futuras de caráter qualitativo sobre os construtos para uma comparação mista.
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