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RESUMO

A compreensão de como a motivação no ensino superior se compõe é de interesse primordial para o desenvolvimento de estratégias de 
melhorias no processo de ensino-aprendizagem. Para este trabalho, focou-se na visão do docente em relação a quais construtos compõem a 
motivação do corpo discente. Este estudo faz parte de um projeto que tem por objetivo final gerar perfis de motivação em uma IES privada, 
localizada no município de São Paulo, com cerca de 7.000 alunos, sob os pontos de vista institucional, docente e discente, e a criação de um 
modelo final que possa explicar a relação de tais construtos nas três frentes. Este estudo verifica de que forma os construtos de motivação são 
organizados em uma hierarquia de importância na perspectiva do corpo docente em uma instituição privada do ensino superior,utilizando-se de 
análise de decisão multicritério, foi possível modelar esta relação. Os resultados sugerem centralização na figura do docente e desabono de 
formas e práticas avaliativas. Os estudos sobre motivação e seus efeitos no ensino superior tendem a tratar de pontos específicos, sendo que 
alguns, no entanto, dedicam-se a ampliar estes horizontes ao integrar diversos construtos e compreender sua inter-relação. Em termos 
estruturais, para este trabalho empregou-se uma adaptação do instrumento de Ruiz (2003), acrescido de uma nova dimensão diferente. Assim, os 
construtos empregados no processo de mensuração foram: a) as estratégias de ensino; b) a motivação intrínseca; c) a autorregularão; d) aspectos 
socioculturais, e e) formas e técnicas de avaliação. Cada um dos construtos foi subdividido em três níveis (baixa, média e alta influência) em que 
os professores deveriam escolher combinações aleatórias que seriam mais positivas para a motivação em ambiente de sala de aula. Estes 
construtos foram aplicados a um grupo de 44 professores de uma IES localizada na região metropolitana de São Paulo. Os profissionais 
participantes pertencem ao departamento que congrega cursos de administração, recursos humanos, marketing e contabilidade. Após a 
elaboração do questionário PAPRIKA, houve 71% de participação (de um total de 62 professores no departamento). Entre as respostas obtidas e o 
modelo final, a correlação ρ de Spearman variou entre 0.83 a 0.97, o que indica uma alta capacidade do modelo em explicar a perspectiva 
docente no grupo amostral empregado. Como parte do projeto em curso, este estudo será integrado com outros dois em planejamento, no qual 
o instrumento criado (construtos e subníveis) será também verificado nas dimensões discente e institucional. Espera-se ao fim uma compreensão 
mais profunda e ampla de como os diferentes atores enxergam as bases da motivação no ensino superior em IES privadas.

Educação e Licenciatura

Pós-graduação stricto sensu - Educação
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


