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RESUMO

Em relação ao estudo da motivação, várias teorias foram apresentadas ao longo da História da Psicologia, na tentativa de explicar seu 
funcionamento. Desde a década de 1950, pesquisadores vêm realizando atualizações na compreensão da motivação, por meio de estudos do 
impulso e incentivo, substituindo as teorias clássicas puramente filosóficas, sobre a vontade, e especificamente biológicas, sobre o instinto. Assim, 
a motivação passou a ser compreendida não somente como uma resposta relacionada puramente ao desejo ou às necessidades biológicas, mas 
em relação ao quanto o organismo pode se energizar a realizar uma tarefa ou emitir um comportamento diante tanto da volição ou do instinto, 
mas também de acordo com o que incentiva ou reforça a emissão da ação. De modo global, pode-se compreender a motivação de duas formas: 
de acordo com a propensão interna à realização de algo, quando o comportamento em si age como um motivador;  de acordo com o ambiente, e 
ao quanto o organismo pode se beneficiar com o que lhe é oferecido. Nestes casos, fala-se respectivamente em motivação intrínseca e 
extrínseca, as quais estão presentes em todos os aspectos da motivação humana, inclusive em relação ao aprendizado. Dessa forma, pode-se 
dizer que um estudante se motiva tanto de acordo com o que ele percebe de prazeroso no estudo, ou como ele percebe a disciplina, quanto 
baseado nos possíveis benefícios que o estudo pode lhe proporcionar, tanto de maneira ideológica como prática, no formato de notas, por 
exemplo. Isto posto, apresenta-se a Escala de Motivação para Aprender para Universitários (EMA-U), instrumento psicológico composto por 32 
itens, dispostos em formato Likert de quatro pontos, a partir dos quais o respondente indica o quanto concorda com as proposições 
apresentadas. Ele é organizado com frases tanto direcionadas à motivação Intrínseca quanto Extrínseca, e quanto maior sua pontuação, maior a 
orientação intrínseca do aluno para seu aprendizado. Diante da importância da compreensão dos aspectos motivacionais para aprender, e tendo 
como base o teste apresentado, julga-se como problema de pesquisa: “este instrumento apresenta evidências de qualidades psicométricas?”. 
Trata-se de uma pergunta importante, visto que a apresentação de qualidades psicométricas é uma norma internacional para que um 
instrumento possa ser utilizado por profissionais. O objetivo deste trabalho foi apresentar algumas evidências de confiabilidade, também 
chamada de precisão, para esta EMA-U. Como procedimentos, após aprovação por comitê de ética, os participantes voluntariamente 
responderam a um questionário de caracterização da amostra e ao teste.  Como forma de mensuração de evidências de precisão, foram utilizadas 
as análises estatísticas split half, ou técnica das metades, e a interpretação dos índices alfa de Cronbach. A amostra contou com 320 participantes 
de um Centro Universitário Particular do interior de Minas Gerais, 60% do sexo feminino, com idades variando entre 17 e 51 anos (M = 24,61; DP 
= 6,58). O escore na escala variou de 34 a 95 pontos, com média de 59,04 (DP = 10,59). A correlação entre os itens de motivação intrínseca e 
extrínseca foi negativa e de magnitude moderada (r = -0,43; p = 0,000), altamente significativa, indicando corretamente relação inversamente 
proporcional entre os fatores. Na técnica split half, a correlação foi altamente significativa, de magnitude alta (r = 0,78; p = 0,000), sugerindo forte 
consistência interna. O Coeficiente Spearman-Brown, calculado com objetivo de ajuste de homogeneidade, foi de 0,88. O Alfa de Cronbach para a 
escala geral foi 0,85, sendo também avaliados os índices para os fatores Motivação Intrínseca (α = 0,74) e Extrínseca (α = 0,83). Tais resultados 
são considerados altamente satisfatórios, e apresentam evidências sólidas de Confiabilidade para o instrumento utilizado, garantindo segurança 
em sua aplicação na compreensão da motivação para aprender para universitários, em Minas Gerais.

Saúde

Psicologia
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


