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Resumo
Este  estudo  teve  como objetivo  analisar  os  fatores  motivacionais  intrínsecos  e  extrínsecos  que
interferem na aprendizagem de estudantes da educação a distancia, a partir da aplicação da Escala
de Motivação Acadêmica (EMA). Para tanto realizou-se uma pesquisa descritiva – quantitativa. Os
dados foram coletados por meio de  questionário on line e analisados por meio de análises descritiva
e fatorial. Foram identificados 6 fatores associados à motivação intrínseca, extrínseca e à ausência
de motivação. Constatou-se que os estudantes apresentam níveis de motivação mais altos do que de
desmotivação  em  relação  a  EaD  e  frequência  ao  curso.  O   fator   3  (7,97)  –  Motivação
Intrínseca/Extrínseca de Regulação Integrada foi preponderante. Os estudantes se idenficaram com
afirmações como frequência ao espaço vitual de aprendizagem (AVA) e ao ambiente universitário.
O fator 6 (7,54) - Motivação Extrínseca de Regulação Integrada, foi igualmente mais expressivo. As
afirmações tratam, igualmente da formação universitária e da identificação com o curso. Conclui-se
que motivadores intrínsecos relacionados com a frequência ao espaço virtual (AVA) e ao ambiente
acadêmico e motivadores extrínsecos associadas à possibilidade da formação universitária e escolha
do curso podem estar influenciando o engajamento dos estudantes pesquisados nas atividades e na
frequência aos cursos de EaD no contexto investigado.  
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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar os fatores motivacionais intrínsecos e extrínsecos que 

interferem na aprendizagem de estudantes da educação a distancia, a partir da aplicação da 

Escala de Motivação Acadêmica (EMA). Para tanto realizou-se uma pesquisa descritiva – 

quantitativa. Os dados foram coletados por meio de  questionário on line e analisados por 

meio de análises descritiva e fatorial. Foram identificados 6 fatores associados à motivação 

intrínseca, extrínseca e à ausência de motivação. Constatou-se que os estudantes apresentam 

níveis de motivação mais altos do que de desmotivação em relação a EaD e frequência ao 

curso. O  fator  3 (7,97) – Motivação Intrínseca/Extrínseca de Regulação Integrada foi 

preponderante. Os estudantes se idenficaram com afirmações como frequência ao espaço 

vitual de aprendizagem (AVA) e ao ambiente universitário. O fator 6 (7,54) - Motivação 

Extrínseca de Regulação Integrada, foi igualmente mais expressivo. As afirmações tratam, 

igualmente da formação universitária e da identificação com o curso. Conclui-se que 

motivadores intrínsecos relacionados com a frequência ao espaço virtual (AVA) e ao 

ambiente acadêmico e motivadores extrínsecos associadas à possibilidade da formação 

universitária e escolha do curso podem estar influenciando o engajamento dos estudantes 

pesquisados nas atividades e na frequência aos cursos de EaD no contexto investigado.   
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1 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil a EaD cresce em ritmo acelerado, de acordo com o Censo da Educação 

Superior divulgado pelo Instituto Nacional de Educação Superior (INEP, 2011), ao final de 

2010, o país contava com 930.771 alunos de graduação e cursos tecnológicos a distância. Essa 

modalidade de educação torna possível o acesso à educação a públicos de diferentes camadas 

sociais. Torna-se vantojosa também para as instituições educacionais que a implementam 

tendo em vista as possibilidades de ampliar a oferta de vagas e de desenvolvimento também 

da educação presencial.  

Para os estudantes torna-se uma oportunidade de formação universitária que alia a 

flexibilidade de horários, autonomia no seu processo de ensino-aprendizagem, bem como para 

profissionais cuja atividade e condições de acesso não permitem que frequentem os cursos 

presenciais. (Alves, Amaro, Baxto, & Martins, 2015).Embora se reconheça o crescimento, as 

vantagens e a importância da EaD é reconhecida também a necessidade emergente de garantir 

sua qualidade. Segundo o Censo EaD.Brasil (ABED, 2017), o percentual de evasão nos 

cursos oferecidos na modalidade à distancia é de 35,2%  enquanto que nos cursos presenciais 

é de 27,9%, sendo que este é um indicador de que a educação superior, em especial, à 

distancia, por algum motivo não está atendendo às reais necessidades do público que dela se 

utiliza. 

Entretanto, para implementar melhorias, torna-se necessário conhecer  o que ocorre 

nestes ambientes educativos, uma vez que um dos fatores de sucesso desse tipo de educação 

consiste na motivação do aprendiz, sendo este um dos principais motivos para sua a 

permanência em cursos desta natureza. (Castro, 2005). De acordo com Castro (2005), um dos 

obtáculos desta modalidade encontra-se na dificuldade  de se construir uma definição que 



englobe todas as variáveis que ela contempla. Segundo o autor, as definições enfatizam 

características que predominam ou identificariam a educação a distância, seja “no aspecto da 

autonomia, da comunicação ou do processo tecnológico de que se reveste a EAD”, entretanto, 

nenhuma delas pode ser considerada completa. (Castro, 2005, p. 1).  

O Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005 (2005), Art.1º define a educação a 

distância como modalidade de educação na qual a “mediação didático-pedagógica ocorre com 

a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos”. Ou seja, a 

aprendizagem ocorre mediante o emprego de tecnologias. Dias e Leite (2010, p. 38) 

acrescentam que a principal característica das TICs é a interatividade e que é a “ação 

recíproca entre dois ou mais atores que ocorre intersubjetividade, isto é, encontro de sujeitos, 

que pode ser direta ou indireta (mediatizada)”.  

Uma vez que  a interação social é o meio pelo qual a aprendizagem se efetiva, Valente 

e Moran (2011) destacam a composição de duas concepções: a informação que deve ser 

acessada e o conhecimento que deve ser construído pelo aprendiz, sendo este um dos grandes 

desafios da Educação, de modo geral e da Educação a Distância (EaD). Tendo em vista a 

lógica do protagonismo do aluno, a aprendizagem orientada pela problematização dos 

conteúdos e a adoção de metodologias ativas, vários estudos (Emerenciano, Sousa & Freitas, 

2011; Dias & Leite, 2010; Bennett & Kottasz, 2006) colocam em debate questões relativas ao 

processo de ensino-aprendizagem na EaD e, entre elas, a motivação como um fator 

determinante para o bom desempenho do estudante. 

Dias e Leite (2010) em seu estudo mostram que a educação a distância depende de 

uma compreensão profunda da interação entre os sujeitos e de como facilitá-la por meio de 

comunicação baseada em tecnologia. Bennett e Kottasz (2006) investigaram as expectativas 

que os alunos de graduação antes e depois de iniciar o curso, os resultados demonstraram que 

o nível de satisfação decaiu após o início do curso influenciada por fatores como: a) a 

quantidade de horas que seriam necessárias para o estudo individual; b) a falta de assistência e 

orientação para esclarecimentos de dúvidas presente no método de ensino adotado, fato que 

confirma a influência do método de ensino adotado na motivação dos alunos.  

Para Bzuneck (2009, p. 9) a motivação  “é aquilo que move uma pessoa ou que a põe 

em ação ou a faz mudar o curso”. Spector (2002, p. 199) corrobora ao dizer que significa  

desejo de adquirir ou alcançar algum objetivo, ou seja, “a motivação resulta dos desejos, 

necessidades ou vontade.” Neste sentido pode ser descrita como “um estado interior que induz 

uma pessoa a assumir determinados tipos de comportamento. [...] tem a ver com a direção, 

intensidade e persistência de um comportamento ao longo do tempo”. (Spector, 2002, p. 198).  

Extrinsecamente, a motivação está intimamente ligada às relações de troca que o 

sujeito estabelece com o meio, ou seja, a necessidade de estabelecer vínculos. Para a Teoria 

da Autodeterminação, os trabalhos relativos à interação professor-aluno confirmam a 

relevância de se promover em sala de aula um ambiente favorável ao estabelecimento de 

vínculos seguros, mediante o interesse das necessidades e perspectivas dos alunos. 

(Guimarães & Boruchovitch, 2004).  

Estas discussões indicam que toda ação humana é impulsionada por razões que 

justificam um comportamento motivacional, entretanto, só podem ser inferidas a partir de 

comportamentos individuais evidentes, os quais tem correlação  com causa e feito, em que 

uma única ação pode  expressar vários motivos potenciais. Conforme Morais e Varella (2007) 

em educação a ausência de motivação representa queda de empenho pessoal nas tarefas de 

aprendizagem. Do ponto de vista humano, motivar os estudantes significa encorajar seus 

recursos interiores, seu senso de competência, de autoestima, de autonomia e de auto-

realização. Pode-se dizer então que os fatores motivacionais no processo de ensino-

aprendizagem estão relacionados à realização, autodeterminação, mas também, à interação e 



ao pertencimento. (Emerenciano et al., 2011; Dias & Leite, 2010). Tais fatores 

necessariamente deveriam estar presentes tanto em alunos como nos docentes da EaD.  

A teoria da Autodeterminação tem mostrado as consequências positivas do 

envolvimento autônomo dos estudantes nas situações de aprendizagem e procurado descobrir 

as variáveis contextuais relacionadas à sua promoção. Tais descobertas têm sido respaldadas 

nos dados obtidos mediante escalas de auto-relato, como é o caso do Instrumento proposto 

por Guimarães e Bzuneck na versão em português denominada (EMA) Escala de Motivação 

Acadêmica. (Guimarães & Bzuneck, 2008, p. 11). Estas questões motivaram a realização da 

presente pesquisa para obter  respostas para a seguinte problemática: Quais são os fatores 

motivacionais, intrínsecos e extrínsecos que interferem na aprendizagem do estudante de 

cursos oferecidos na modalidade EaD por uma Instituição de Ensino Superior do estado de 

São Paulo, a partir da aplicação da Escala de Motivação Acadêmica (EMA)?  

Tendo em vista esta problemática, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar os 

fatores motivacionais, intrínsecos e extrínsecos que interferem na aprendizagem do estudante 

de cursos oferecidos na modalidade EaD por uma  Instituição de Ensino Superior da cidade de 

São Paulo, a partir da aplicação da Escala de Motivação Acadêmica (EMA).Considera-se que 

conhecer e compreender os estilos de regulação do comportamento dos acadêmicos pode 

trazer contribuições importantes para a implementação de política ligada a gestão curricular e 

de intervenção no contexto de educação on line visando a promoção da motivação autônoma e 

da aprendizagem significativa dos acadêmicos. 

 Espera-se que esta pesquisa traga contribuições para os gestores das Instituições de 

Ensino Superior (IES) de modo que possam criar mecanismos motivacionais e implementar 

ações de controle que monitorem em tempo hábil riscos inerentes aos ambientes virtuais de 

aprendizagem e a fatores  intrínsecos e extrínsecos que possam servir de motivadores para que 

os alunos se engajem e permaneçam nas atividades a distância. Por outro lado, espera-se 

contribuir  para o aperfeiçoamento do Projeto Político Pedagógico dos cursos de EaD, tanto 

nos aspectos teóricos como práticos para que esta modalidade possa se tornar cada vez mais 

atrativa para os estudantes fazendo com que se engajem nas atividades proposta e 

permaneçam nos cursos, diminuindo desta forma as estatíticas sobre evasão e/ou repetência na 

modalidade a distancia. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Nesta sessão foram discutidos temas tais como: educação a distancia, tecnologias,  

motivação de estudantes e  Teoria da Autodeterminação (TAD). 

 

2.1 Educação a Distancia, Tecnologias e Motivação de Estudantes  

As tecnologias de informação e de comunicação (TICs) e a lógica virtual delas 

advinda impactam as relações do sujeito com o mundo e, desse modo, afetam dimensões da 

vida humana como relações de produção e trabalho, práticas sociais, códigos culturais, 

espaços e processos formativos. (Alves et al., 2015). Pode-se dizer assim, que as (TIC) 

exercem um papel cada vez mais importante na forma de viver em sociedade.  

O avanço tecnológico com o ‘auge da multimídia’ e as mais modernas tecnologias que 

surgem a cada dia  se incorporam  no contexto da EaD. O uso de ferramentas digitais na 

aprendizagem favorecem a oferta de cursos on-line de graduação e pós-graduação, 

principalmente de especialização. Cowen, Kazamias e Ulterhalter (2012) ressaltam a 

importância da inovação tecnológica para a melhoria da prática pedagógica  no momento em 

que a era digital congrega educadores e alunos.  

O processo de ensino-aprendizagem se  amplia à medida em que as tecnologias 

digitais são integradas às práticas pedagógicas nos diferentes níveis educacionais o que 

favorece o alcance de longas distâncias, público diversificado e educação de massa.  O espaço 



virtual torna possível agrupamentos sociais que “agora podem conectar-se em escala mundial 

com aqueles que compartilham interesses similares, ou informar-se sobre outros indivíduos 

que, de outro modo, seriam apenas um ‘outro’ distante e desconhecido”. (Cowen et al., 2012, 

p. 146-147). 

Aretio (2001, p. 13) define EaD como uma modalidade de educação “mediada e essa 

mediação tem sido feita com uma sequência ajustada à evolução das mídias”. O autor destaca 

o fato de que, na educação a distância, os meios impressos e tecnológicos devem ser 

utilizados como elo de ligação no espaço e também no tempo entre professor e aluno uma vez 

que estes não mantêm um relacionamento face a face. Moran (2002, p. 1) acrescenta que a 

EaD é “um processo de ensino/aprendizagem onde professores e alunos não estão 

normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, interligados por tecnologias, 

principalmente as telemáticas, como a internet”.  

Rodrigues (2011, p. 2) destaca  características da modalidade EaD tais como:  a) 

separação espacial e temporal entre professor, aluno e instituição; b) utilização sistemática de 

meios e recursos tecnológicos nos processos de comunicação; c) autoaprendizagem individual 

e/ ou coletiva; d) formas tutoriais de acompanhamento e apoio ao aluno; e) formas de 

comunicação bidirecional e/ou interativa; f) propostas de democratização da educação, 

ampliando-se o acesso das minorias, dos trabalhadores, das pessoas isoladas à formação 

continuada, e qualificação profissional.  

Esta caracterização pode ser mais ou menos evidentes nas propostas pedagógicas dos 

cursos uma vez que dependem da função social estabelecida para a educação superior on line. 

Sendo assim, a criação e desenvolvimento de curso na EaD deve prever ações conjuntas da 

gestão institucional, acadêmica e pedagógica para que se constitua em oportunidade para o 

diálogo com professores e estudantes, assim como, para a produção de materiais e conteúdos 

condizentes como a reais necessidades e realidade dos alunos. (Camas, Mandaji, Ribeiro & 

Mengalli 2013). Sabe-se que o processo de ensino-aprendizagem na EaD não é uma ação 

individual, pelo contrário, constitui-se como processo colaborativo entre equipes de 

planejamento e redes de distribuições por especialistas. Para Moore (2002, p. 9) o desenho 

típico é o da composição de equipe pedagógica com especialistas em conteúdos, designers 

instrucionais e especialistas em meios, bem como a equipe que fornece materiais estruturados 

que são usados como base para o diálogo entre alunos e professores especializados, chamados 

de tutores. 

Tal estrutura dos programas educacionais devem ter como característica a flexibilidade e 

a aprendizagem colaborativa. Para Moore (1993, p. 6) os programas em EaD devem ser menos 

estruturados e mais flexíveis com: apresentação; apoio à motivação do aluno; estímulo à análise e 

à crítica; aconselhamento e assistência; organização de prática, aplicação, testagem e avaliação; 

organização para a construção do conhecimento por parte do aluno. Isso significa dizer que 

quanto maior o diálogo menor será essa distância entre professor e aluno. Sendo assim, os 

investimentos não devem considerar apenas a aquisição e distribuição de equipamentos, mas, o 

tratamento do conteúdo que será veiculado em determinado meio de comunicação, formação da 

equipe técnica, professores, estudantes e adequação do modelo pedagógico.  

Nesta lógica, Camas et al. (2013) ressalta a não neutralidade das tecnologias e a 

necessidade do foco na aprendizagem e no protagonismo do aluno. O estudo de Steil e Barcia 

(2006) ressalta que as atitudes e expectativas dos alunos em relação à educação a distância são 

indicadores de qualidalidade tão importantes quanto o seu desempenho para determinar a 

eficácia do curso realizado a distância. Guimarães, Bzuneck e Sanches (2002) corroboram 

com esses resultados ao dizerem que a motivação no contexto educacional é um indicador 

importante da qualidade do curso e aplicabilidade da modalidade EaD.  

Neste sentido,  o estudo de Galvão e Magalhães (2009) avaliaram a intensidade de 

utilização do sistema de exercícios online, facultativos, assíncronos, para o apoio à 

aprendizagem. Os resultados mostraram que 84% dos alunos realizaram exercícios online. 



Deste total, 52% dos exercícios foram resolvidos  24 horas antes da prova e 62,3% dos 

exercícios foram resolvidos entre 19h e 01h antes da avalaição. Os autores concluíram que os 

alunos concentram seus esforços na véspera da prova, o que diminui a eficiência do sistema, 

sugerindo que técnicas de motivação para o uso regular desse tipo de sistema sejam 

implementadas. 

O estudo de Flores (2009) ressalta a importância do feedback como recurso 

motivacional na EaD. Os resultados apontaram para a necessidade revisão da postura do 

professor neste espaço, quanto ao acompanhamento, incentivo, motivação, avaliação e 

emissão de feedback positivo mesmo quando as respostas do aluno esta totalmente correta ou 

feedback corretivo para o caso de atividades que ainda não estão completas. O autor conclui 

que o feedback, em especial neste caso, possui um peso e uma carga maior de subjetividade, 

sendo este, um elemento fundamental para manter a motivação e a aprendizagem dos 

estudantes da EaD em ambientes virtuais. 

Conforme se observa a avaliação da motivação para a aprendizagem é um dos 

assuntos que vêm ascendendo em importância para os pesquisadores de diversas áreas e, 

principalmente, para os da Educação. Deci (1972), Deci, Vallerand, Pelletier e Ryan, (1991), 

Guimarães et al. (2002), Bzuneck e Guimarães (2004), Santos, Bernardi e Bittencourt (2012) 

entre outros, fornecem uma compreensão mais ampla sobre a motivação escolar. Muitas 

teorias e hipóteses originadas nas últimas décadas têm colaborado com diferentes enfoques e 

interpretações para a reflexão sobre o tema.  

Este estudo objetiva  investigar os fatores motivacionais intrínsecos e extrínsecos que 

interferem na aprendizagem do estudante de cursos oferecidos na modalidade EaD. Entende-

se que descobrir quais são os motivos que conduzem os jovens a estudar, a buscar 

aperfeiçoamento, ou, ainda, verificar a ausência de motivos intrínsecos ou extrínsecos são 

aspectos importantes que necessitam ser considerados para que as universidades possam 

tornar o ambiente educativo, em especial a EaD cada vez mais atrativo para esses alunos. 

 

2.2 A Teoria da Autodeterminação 

Sob a perspectiva cognitivista Deci (1972), Deci e Ryan (1991), Bzuneck (2009) vêm 

contribuindo para o avanço teórico e empírico no campo da motivação humana. No que se 

refere aos aspectos envolvidos na iniciação e na regulação da intencionalidade do 

comportamento humano Deci e Ryan (1987, p. 1025) concluem que “tanto podem promover 

escolhas a partir do apoio à autonomia ou controlar comportamentos a partir de pressões para 

se alcançar determinados resultados”. Essa distinção entre comportamento autorregulado e 

regulação controlada está na origem da Teoria da Autodeterminação (TAD), que os autores 

refinam em suas obras subsequentes. 

Deste modo, Bzuneck (2001, p. 9) ressalta a importância da motivação no processo de 

ensino e aprendizagem, pois segundo ele a “motivação ou o motivo, é aquilo que move uma 

pessoa ou que a põe em ação ou a faz mudar o curso de suas ações”. De acordo com o autor, o 

efeito da motivação no aluno consiste fazer que com que se envolva nas atividades escolares, 

de tal modo que, imprima esforços e se torne coparticipante do seu processo de aprender com 

a perseverança e persistência exigida por cada tarefa.   

Deci e Ryan (1987, p. 1025) destacam os diferentes aspectos envolvidos na iniciação e 

na regulação da intencionalidade do comportamento humano, “enfatizam que tanto se podem 

promover escolhas a partir do apoio à autonomia ou controlar comportamentos a partir de 

pressões para se alcançar determinados resultados”. Essa distinção entre comportamento 

autorregulado e regulação controlada está na origem da Teoria da Autodeterminação (TAD), 

que os autores vão refinando em suas obras subsequentes. Diferentemente da maioria das 

outras teorias, entretanto, a teoria da autodeterminação faz uma importante distinção adicional 

que se enquadra na classe de comportamentos que são intencionais ou motivados. Distingue 



entre tipos autodeterminados e controlados de regulação intencional. As ações motivadas são 

autodeterminadas na medida em que são autodeterminadas em seu comportamento (Deci et 

al., 1991), enquanto as ações são controladas se forem compelidas por algum relacionamento 

interpessoal ou intrapsíquico. 

O estudo de Deci et al. (1991) volta-se para os fatores que promovem (versus não 

promovem) o entendimento das pessoas sobre instrumentalidades de resultado de 

comportamento e engajam em comportamentos eficazes para alcançar resultados. A teoria da 

autodeterminação faz menção a comportamentos que são intencionais ou motivados. 

Distingue entre tipos autodeterminados e controlados de regulação intencional. “As ações 

motivadas são autodeterminadas em seu comportamento, enquanto as ações são controladas 

se forem compelidas por algum relacionamento interpessoal ou intrapsíquico”. (Deci et al., 

1991, p. 328). 

Para Deci et al. (1991, p. 328-327), um dos mais importantes fatores promotores da 

motivação está num contexto com “condições que facilitarão a motivação, o desempenho e o 

desenvolvimento”. As conclusões do estudo de Ryan e Deci (2000) mostram que a 

autodeterminação é uma tendência relacionada à motivação intrínseca. Nessa perspectiva, as 

pessoas têm uma propensão natural para a realização de suas atividades, agindo de forma 

espontânea e não a partir de pressões externas. Todavia, os contextos de convivência social 

podem tanto fortalecer quanto prejudicar o desenvolvimento de tal potencialidade.   

Quando intrinsecamente motivados, as pessoas se envolvem em atividades que lhes 

interessam, e o fazem livremente, “de livre e espontânea vontade sem a necessidade 

recompensas ou restrições” (Deci et al., 1991, p. 328). Quando o individuo lê um livro por 

prazer, está intrinsecamente motivado para essa atividade. Comportamentos “intrinsecamente 

motivados tem relação com a autodeterminação emanam e são reforçados pelo ego”.  Nessa 

perspectiva, as pessoas têm uma propensão natural para a realização de suas atividades, 

agindo de forma espontânea e não a partir de pressões externas. Todavia, os contextos de 

convivência social podem tanto fortalecer quanto prejudicar o desenvolvimento de tal 

potencialidade.   

A motivação extrínseca (motivação para trabalhar em resposta externa à tarefa) é outro 

conceito importante a ser discutido na (TAD). Um aluno extrinsecamente motivado é aquele 

que executa uma tarefa interessado em “compensações externas ou sociais” (Deci et al., 1991, 

p. 329). Isto é, está mais interessado na opinião de terceiros, as atividades são efetuadas com a 

principal “finalidade de agradar a professores e/ou pais, para ter recompensas externas, 

receber louvores ou somente para evitar uma punição”.  

A abordagem da Integração Organísmica, como uma subcategoria da teoria da 

autodeterminação (TAD), aborda o conceito de internalização capaz de explicar o 

desenvolvimento da motivação extrínseca. Para Deci e Ryan (1985) os alunos adquirem e 

internalizam os processos motivacionais extrínsecos e evidenciam a capacidade de gerar ações 

extrinsecamente motivadas, mas autodeterminadas. Sendo assim, a motivação extrínseca 

refere-se ao desempenho de uma atividade, a fim de obter algum resultado, e, portanto, 

contrasta com a motivação que se refere a fazer uma atividade para a satisfação inerente à 

própria atividade. Deci e Ryan (2000, p. 71) citam como exemplo o fato dos alunos fazerem o 

dever de casa “porque acreditam pessoalmente em seu valor para a carreira escolhida são 

motivados extrinsecamente, assim como aqueles que fazem o trabalho apenas porque estão 

aderindo ao controle dos pais”.  

Conforme discutido acima, a motivação pode ser regulada por um continuum em que  

a qualidade da motivação de uma pessoa para a realização de determinada tarefa, em acordo 

com diferencia-se em desmotivação, caracterizada pelas ausências de intenção e de 

comportamento proativo. A TAD (Deci & Ryan, 2000) aponta seis regulações de motivação 



que variam desde a ausência de interesse pela atividade até a realização pelo simples prazer e 

satisfação em realizar. 

Estas são sinteticamente explicados por Guimarães e Bzuneck (2008)  a) A regulação 

externa é a forma mais básica e menos autônoma de motivação extrínseca, na qual a pessoa 

age para obter ou evitar consequências externas; b) na motivação extrínseca por regulação 

introjetada as consequências contingentes são administradas pela própria pessoa, como 

resultado de pressões internas como culpa, ansiedade ou a busca de reconhecimento social; c) 

A motivação extrínseca por regulação identificada ocorre em situações de reconhecimento e 

valorização subjacentes ao comportamento. É mais autônoma do que os dois estilos de 

regulação descritos anteriormente, mas a importância da realização do comportamento ainda é 

centrada na sua consequência ou nos benefícios decorrentes; d) Na motivação extrínseca por 

regulação integrada está presente não somente a identificação com a importância do 

comportamento, mas, também a integração de tal identificação com outros aspectos do self. 

(Guimarães & Bzuneck, 2008, p. 3). 

Estes constructos são explicados na Figura1, segundo os tipos de motivação com seus 

estilos motivacionais, dispostos da esquerda para exemplificar em termos do grau em que as 

motivações emanam do self, ou seja, são autodeterminadas. (Deci & Ryan, 2000, p. 71). 
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Figura 1 - Continuum de autodeterminação mostrando tipos de motivação com seus estilos regulatórios – locus 

de causalidade e seus processos correspondentes.Fonte: Recuperado de Gagné e Deci (2005, p. 336). 

Estudos sobre motivação no processo de ensino-aprendizagem tem sido objeto de 

estudo de autores nacionais e estrangeiros. (Wan, Wang & Haggerty, 2008; Hartnett, George 

& Dron, 2011; Beluce & Oliveira, 2015; Santos et al., 2012) por exemplo, buscaram 

identificar motivadores no estudo de educação tecnológica. 

A autonomia foi ressaltada por alguns estudos – Wan et al. (2008), Carmo (2014), 

Beluce e Oliveira (2015) – como aspecto central na motivação/ satisfação do aluno a ponto de 

concluir um curso a distância. Os estudos reforçam que as tecnologias podem ser trabalhadas 

nos desenhos dos cursos de modo a propiciar maior autonomia do estudante. 

Hartnett et al. (2011) realizaram estudo de caso com participantes de dois cursos 

oferecidos na modalidade on line por uma instituição de ensino na Nova Zelândia. Valeram-se 

da Teoria da Auto-Determinação (TAD) de Deci e Ryan (1985). O estudo concluiu que a 

motivação não é um traço unidimensional, mas sim complexo, multifacetado e influenciado 

tanto pela pessoa quanto pelo contexto. Concluem pela importância e papel do desenho das 

atividades de aprendizagem a distância, as quais devem possibilitar discussões online, bem 

como tarefas relacionados aos objetivos da ação educativa a fim de que possibilitem escolhas 

significativas ao aprendiz.  

Santos et al. (2012) estudaram os motivos que pelos quais os jovens frequentam a 

escola, descrevendo resultados coletados a partir da aplicação do instrumento Escala de 

Motivação Acadêmica (EMA), na versão adaptada de Vallerand, Blais, Briere e Pelletier 



(1989). Foram identificados seis fatores associados à motivação intrínseca, extrínseca e à 

ausência de motivação. De um modo geral, os alunos apresentam-se mais motivados do que 

desmotivados em relação à escola. A motivação extrínseca revelou-se preponderante. A 

escola pública municipal foi aquela nos quais os alunos se mostraram mais motivados. 

Mahmodi e Ebrahmzade (2015) em sua pesquisa verificaram a relação entre interação 

instrucional e persistência dos alunos em cursos a distância. Análise da frequência e método 

de interação instrucional assim como as barreiras para persistência dos alunos na educação a 

distancia. O estudo encontrou correlações positivas e importantes  entre frequência de 

interação entre e persistência no curso. Defendendem que o que pode ser mais motivador e 

interessantes para os alunos se engajarem nas atividades e permanecerem no curso é a a 

mediação de ferramentas interativas de aprendizagem e a consequente interação entre 

instrutor, estudantes e estudantes.  

O EMA é  aplicado em pesquisas que buscam estudar  a motivação de estudantes do 

ensino superior, dentre estes estão os do curso de Ciências Contábeis (Guimarães & Bzuneck, 

2008; Falcão & Rosa, 2008;  Engelmann, 2010, Leal Miranda &  Carmo, 2013, Carmo, 2014). 

As pesquisas concluem pela importância de estudos que buscam conhecer e compreender os 

fatores e tipos motivacionais que podem tanto impulsionar como  comprometer a 

aprendizagem de estudantes do ensino superior, sejam estes nos ambientes presenciais ou 

virtuais de aprendizagem. Guimarães e Bzuneck (2008) avaliaram as propriedades 

psicométricas da versão em português da Escala de Motivação Acadêmica (EMA). As 

correlações entre as variáveis apoiaram a proposição de um continuum de autodeterminação 

para os tipos de regulação do comportamento. Segundo os autores,  sete fatores foram 

encontrados, com exceção para a motivação extrínseca por regulação identificada. 

Este estudo assim como o estudo de Fiuza, Sarriera e Bedon (2013) trata de fatores 

que interferem na permanência do aluno em cursos a distância. Os autores constataram  

motivadores intrínsecos, mais relacionados como favoráveis à efetividade nas ações a 

distância, bem como as tecnologias podem afetar positivamente tais tipos de motivadores para 

que os alunos se engajem e permaneçam nas atividades a distância. Diante do exposto, esta 

pesquisa busca identificar os fatores intrínsecos e extrínsecos que interferem na motivação de 

aprendizagem em estudantes em EaD, a partir da aplicação da Escala de Motivação 

Acadêmica (EMA), a partir da concepção de motivação extraída da teoria de 

autodeterminação (TAD).  

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA  

Tendo em vista que o objetivo desta pesquisa analisar os fatores motivacionais, 

intrínsecos e extrínsecos que interferem na aprendizagem do estudante de cursos oferecidos 

na modalidade EaD por uma instituição de ensino superior (IES) da cidade de São Paulo  

entendeu-se que a opção mais adequada seria a pesquisa a descritiva de abordagem 

quantitativa. Em relação ao campo de estudo, a pesquisa delimitou-se a cursos de graduação e 

pós graduação oferecidos oferecidos na modalidade a distancia por uma IES da cidade de São 

Paulo. A escolha desta IES deu-se em função da sua tradição na área da área da educação 

superior, sendo que esta fundação tem mais de 146 anos de existência na área da educação e 

da pós-graduação. 

A população deste estudo foi constituída por estudantes regularmente matriculados nos 

cursos de graduação e pós- graduação num total de 330 estudantes. Deste total, 130 alunos 

responderam o questionário enviado, representado assim 39,70% da população investigada. 

Os dados foram coletados por meio de questionário on line conforme postula (Gil, 2010). O 

instrumento de coleta de dados esta composto de 26 itens colocados em uma escala likert de 

10 pontos. Esta escala em francês foi denominada Echelle de Motivation en Education (EME) 

foi desenvolvida e validada por Vallerand et al. (1989). No Brasil, a escala de motivação foi 



adaptada por Guimarães e Bzuneck (2008), na versão em português denominou-se Escala de 

Motivação Acadêmica (EMA). 

A principal diferença entre este estudo e a pesquisa de Guimarães e Bzuneck (2008) 

refere-se à modalidade de ensino, visto que para este estudo buscou-se identificar fatores 

motivadores no contexto da EaD e não na amostra estudada, igualmente a Guimarães e 

Bzuneck (2008) investigou-se estudantes matriculados em vários cursos pertencentes a 

educação superior. Foi solicitado o grau de concordância em que, 0 (zero) significa 

Discordância Total e 10 (dez) Concordância Total, presentes na Escala de Motivação 

Acadêmica (EMA). As variáveis são as estabelecidas na Teoria da Autodeterminação e 

apresentadas conforme a tabela q a seguir.  
Tabela 1 

Itens constantes na Escala de Motivação Acadêmica (EMA) 

 
Fonte: Adaptado de Guimarães e Bizuneck (2008, p. 108). 

Antes de aplicar o instrumento  fez-se um pré-teste no mês de setembo de maio de 

2018 junto a discentes de Ciências Contábeis, não envolvidos na amostra final para verificar 

possíveis inconsistências no instrumento. Verificou-se a necessidade de alguns ajustes e 

refinamento na apresentação final do layout do questionário e incluiu-se algumas colunas com 

o detalhamento de cada competência, tornando-o mais explicativo.  

Os dados foram analisados por meio da estatística. Utilizou-se o método paramétrico 

com análise fatorial, média ponderada.  Após a organização dos itens com o resultado da 

análise fatorial, foi utilizada a análise descritiva, como: média e desvio padrão, seguida da 

análise de correlação de Pearson para associação linear entre as variáveis. Os dados coletados 

foram tabulados utilizando o software Excel (Microsoft) e a análise fatorial foi elaborada 

através do software SPSS (IBM). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Após análise e interpretação dos dados, extraiu-se temas tais como perfil dos 

respondentes e a identificação de fatores motivacionais  Intrínsecos e Extrínsecos que 

interferem na aprendizagem dos estudantes. 

 

4.1 Um Perfil dos Respondentes 

 O perfil da amostra dos alunos respondentes, corresponde a 63% do sexo feminino e 

37% do sexo masculino, a maioria possui mais de 30 anos de idade (60%). Destes, 78% 

trabalha ou esta estagiando. Quanto a graduação anterior, observa-se que 75% das graduações 



anteriores estão na área de Ciências Humanas, 16% na área de Tecnologia, 5% na área de 

Ciências Exatas e 5% na área de Ciências Biológicas e Saúde. 

 

4.2 Identificação dos Fatores Motivacionais Intrínsecos e Extrínsecos 

 Para identificar os fatores intrínsecos e extrínsecos associados à motivação utilizou a 

Análise Fatorial. A Análise Fatorial se constituiu em um método adequado aos propósitos 

desse estudo, foram empregados dois testes estatísticos: O teste KMO (Kaiser – Meyer – 

Oklin) e o teste de esfericidade de Barlett. O teste de esfericidade de Bartlett mede se a 

análise fatorial é adequada ao problema. Em outras palavras, verifica se existe correlação 

suficientemente forte entre as variáveis para que a análise fatorial possa ser aplicada. Portanto, 

tem-se o teste de hipóteses onde:  H0: não há correlação suficiente entre as variáveis; H1: 

existe correlação. 

 Nesta pesquisa o p-valor (sig) é menor que o nível de significância α=5%, rejeita-se 

H0, isto significa admitir que é adequado utilizar Análise Fatorial nesse estudo. O teste 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mede a adequação da utilização da Análise Fatorial para a 

respectiva base de dados. O valor obtido neste caso foi  KMO = 0,698 que é maior do que 0,5, 

assim conclui-se que, o tamanho da amostra é adequada à aplicação da análise fatorial, 

conforme dados da Tabela 2. 

 
Tabela 2  

Teste KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem ,698 

 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Aprox. Qui-quadrado 1065,247 

gl 325 

Sig. ,000 

  

Na primeira etapa da análise fatorial, apresenta-se o gráfico Scree que indica os autovalores e 

os componentes principais, representando, em cada inclinação da reta, o ponto de rotação de 

cada fator encontrado. Apresenta, ainda, de maneira informal, a variância explicada pelo 

componente principal, na ordem do maior para o menor (Hair, Black, Babin, Anderson, & 

Tatham, 2005), conforme a Figura 2. 

 

 
             Figura 2 - Estimativas dos autovalores em função do número de fatores 

 

Na Tabela 3 a seguir,  apresenta-se a Análise dos Componentes Principais em que a 

criação de seis fatores que explicam 54,67% da variabilidade total dos dados. 

 

 
 



Tabela 3  

Método de Extração: análise de componente principal 

Componente/ 

Fator 
Autovalor % de Variância % Cumulativa 

F1 3,13 12,04 12,04 

F2 3,02 11,63 23,67 

F3 2,59 9,97 33,64 

F4 2,31 8,89 42,53 

F5 1,69 6,49 49,02 

F6 1,47 5,65 54,67 

Dessa forma, as 26 variáveis (ou questões) originais do estudo foram reduzidas a seis 

fatores associados à motivação extrínseca, intrínseca e desmotivação e aos tipos de motivação 

segundo Guimarães e Bizuneck (2008, p. 108) e Gagné e Deci (2005, p. 336). A Tabela 4 

apresenta dados da Análise Fatorial realizada pelo Método de Componentes Principais com 

Rotação (varimax), onde pode-se observar a relação entre as afirmações originais contidas na 

pesquisa e os fatores gerados.  
Tabela 4 

Matriz de correlação entre as afirmações constantes no questionário (EMA) e os  tipos de motivação  

 
Os resultados apresentados na tabela 4 indicam a identificação de seis fatores 

associados à motivação intrínseca e extrínseca e à ausência de motivação, semelhante aos 

resultados apresentados por Guimarães e Bzuneck (2008, p. 108), que identificou 7 fatores 

associados a motivação extrínseca e intrínseca, com exceção para a motivação extrínseca por 



Regulação Identificada. Na presente pesquisa as composições dos fatores apresentam 

diferenças que serão detalhadas a seguir.  

 Os dados da Tabela 5 demonstram tipos de motivação que se agruparam em torno dos 

seis fatores. Pode-se perceber que os fatores com médias mais expressivas estão 

correlacionadas com motivação e as menos expressivas estão associadas à desmotivação ou a 

ausência de regulação intencional, segundo Deci e Ryan (2000), Gagné e Deci (2005), 

Guimarães e Bizuneck (2008).  
Tabela 5 

Análise de desempenho na avaliação dos tipos de motivação 

Fator Motivação Mínimo Máximo Media Desvio 

F1 Desmotivação/ Motivação Extrínseca 

de Regulação Externa 

0 10 0,44 1,29 

F4 Desmotivação/ Motivação Extrínseca 

de Regulação Externa 

0 10 1,18 2,59 

F5 Desmotivação/ Motivação Extrínseca 

de Regulação Externa 

0 10 2,96 2,90 

F2 Motivação Extrínseca de Regulação 

Introjetada/ Identificada/ Integrada 

0 10 4,98 2,72 

F6 Motivação Extrínseca de Regulação 

Integrada 

0 10 7,54 3,00 

F3 Motivação Extrínseca de Regulação 

Integrada/ Motivação Intrínseca 

0 10 7,97 2,47 

Os dados da Tabela 5 mostram ainda que os estudantes se identificaram com os dois 

tipos de motivação (Extrínseca e Intrínseca) e com os 04 tipos de regulação (Regulação 

Externa, Introjetada/ Identificada/ Integrada) sendo mais expressiva a motivação intrínseca, 

invariavelmente autodeterminada (Gagné & Deci, 2005). Este tipo de motivação “denota 

comportamento proativo, amor e prazer pela tarefa”. (Gagné & Deci, 2005, p. 336).  

Destacam -se como os mais expressivos os fatores 3 e 6 associados à Motivação 

Extrínseca de Regulação Integrada/ Motivação Intrínseca e a Motivação Extrínseca de 

Regulação Integrada, os quais aglutinaram afirmações conforme a seguir: 

a) Fator 3 - Motivação Extrínseca de Regulação Integrada - A12: Faço esse curso 

porque estudar amplia os horizontes.  Esta assertiva denota a valorização pela formação 

profissional  e a escolarização. De acordo com Guimarães e Bizuneck (2008, p. 107) a 

motivação extrínseca de regulação integrada “Esta é a forma mais autônoma de motivação 

extrínseca, envolvendo escolha e valorização pessoal da atividade”.   

a.1) Motivação Intrínseca - A08: Frequento o AVA porque a assistência às aulas é 

necessária para a aprendizagem; A09: Faço esse curso porque gosto muito do ambiente 

acadêmico; A11: Faço esse curso porque para mim a universidade é um prazer; A04: 

Frequento o AVA pelo prazer que tenho quando me envolvo em debates com professores 

interessantes.  

Estas assertivas mostram que os alunos se identificam com afirmações associadas à 

motivação intrínseca a qual refere-se ao espaço vitual e ao ambiente universitário. A 

motivação intrínseca é considerada o estilo de autodeterminação, no qual as atividades são 

realizadas simplesmente pela satisfação ao se realizar. Esta identificação com tais assertivas 

denotam motivação inerente, interesse e prazer pela tarefa (Gagné & Deci, 2005, p. 336).  

A ideia de que o aluno pode ser motivado tanto pelos fatores intrínsecos como 

extrínsecos é defendida a por Deci e Ryan (2000, p. 71), quando dizem “que todos os 

indivíduos são, por natureza, ativos e auto motivados, curiosos, interessados, ansiosos pelo 

êxito”. Reforçado por Guimarães  e Bzuneck (2008, p. 3) quando dizem que “emoções 

positivas como prazer, satisfação e divertimento são resultados da realização da própria 

atividade”. 

 



b) Fator 6 - Motivação Extrínseca por regulação Integrada. Este constructo reuniu as 

afirmativas do tipo: A21: Faço esse curso porque o acesso ao conhecimento se da na 

universidade; A25: Faço esse curso porque é isso que escolhi para mim;  Estes dados mostram 

igualmente a presença de motivação autônoma em que existe a coerência entre objetivos, 

valores e regulamentos (Gagné & Deci, 2005). Para Guimarães e Bizuneck (2008, p. 107) na 

motivação extrínseca de regulação integrada está presente não somente a identificação com a 

importância do comportamento, mas, também a integração de tal identificação com outros 

aspectos do self. 

Os dados da Figura 3 sintetizam o continuum de motivação e autodeterminação 

identificado pela pesquisa, as médias da análise de desempenho na avaliação dos tipos de 

motivação (informações detalhadas de afirmações x motivações) em que prevalece a 

Motivação Intrínseca, denotando interesse e prazer pela tarefa o que requer motivação 

autônoma e autodeterminação em acordo com o que propõe Gagné e Deci (2005, p. 336).  
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Figura 3 - Continuum de Autodeterminação 

Fonte: Adaptado de Gagné e Deci (2005, p. 336). 

Na motivação intrínseca o conteúdo dos itens se agrupam em torno do fator 3 com a 

média mais expressiva (7,97), indicando que a maioria dos alunos se identificou com 

afirmações associadas com a motivação autônoma e autodeterminação para frequentar a 

universidade e o espaço virtual de aprendizagem (AVA).  Os dados corroboram com Beluce e 

Oliveira (2015, p. 106), que reforçam os constructos da teoria da autodeterminação em que “o 

indivíduo é envolvido em situações de aprendizagem com o objetivo de atender três 

necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência e a percepção de pertencimento 

ou parentesco”. 

Já na motivação extrínseca de regulação integrada o conteúdo dos itens se agrupam 

em torno do fator 6, com 7,54 de média. Tais afirmações estão associadas com a valorização 

da formação universitária e a identificação com o curso. Neste tipo de motivação esta 

“presente não somente a identificação com a importância do comportamento, mas, também a 

integração de tal identificação com outros aspectos do self. (Guimarães e Bizuneck (2008, p. 

107). 

Estes dados indicam comportamento proativo e motivação dos estudantes para 

frequentar o curso a distancia, também denominado sucesso escolar (Fiuza et al., 2013). Esses 

dados corroboram com o estudo de  Mahmodi e Ebrahmzade (2015) e de Fiuza et al. (2013) 

que tratam de fatores que interferem na permanência do aluno em cursos a distância. Os 

autores constataram, igualmente a este estudo, motivadores intrínsecos, relacionados como as 

tecnologias que podem influenciar no engajamento dos alunos nas atividades e a 

permanecerem no curso a  distância, também denominado como sucesso escolar.  

Os estudos de Wan et al. (2008), Carmo (2014), Beluce e Oliveira, (2015) também 

corroboram por identificarem como aspecto central a motivação/ satisfação do aluno a ponto 



de concluir um curso a distância. Os estudos reforçam que as tecnologias podem ser 

trabalhadas nos desenhos dos cursos de modo a propiciar maior autonomia do estudante. Os 

resultados do estudo de Santos et al. (2012) corrobora com os encontrados nesta pesquisa por 

igualmente ter identificado seis fatores associados à motivação intrínseca, extrínseca e à 

ausência de motivação ser menos expressiva, o que pode evidenciar que os alunos estão mais 

motivados do que desmotivados em relação à frequência nos cursos a distancia.  

Por fim, as correlações entre as variáveis apoiaram a proposição de um continuum de 

motivação autônoma e de autodeterminação para os tipos de regulação do comportamento, 

permitem concluir que os estudantes pesquisados se mostraram mais motivados e 

autodeterminados do que desmotivados ou com ausência de regulação intencional para 

realização das atividades e permanência no curso a distancia.Sendo assim, os resultados 

identificados para os tipos de motivação e regulação do comportamento corroborram com os 

constructos da TAD Deci et al. (1991), Deci e Ryan (2000), Gagné e Deci (2005), Guimarães 

e Bzuneck (2008).  

Os resultados do estudo permitem ressaltar e defender a necessidade emergente e 

importância de estudos que buscam conhecer e compreender os fatores e tipos motivacionais 

que podem tanto impulsionar como  comprometer a aprendizagem de estudantes do ensino 

superior, sejam estes da modalidade presencial ou a distancia.  

 

5. CONCLUSÕES  

Este estudo teve como objetivo analisar os fatores motivacionais intrínsecos e 

extrínsecos que interferem na aprendizagem de estudantes de cursos oferecidos na modalidade 

a distância por uma IES da cidade de São Paulo. Constatou-se um perfil de estudantes 

composto por 63% do sexo feminino e 37% do sexo masculino, com faixa etária em torno dos 

30 anos. Destes, 78%  esta empregado ou estagiando. A maioria possui uma graduação 

anterior, 75%  são na área de Ciências Humanas e 16% na área de Tecnologia, 5% na área de 

Ciências Exatas e 5% na área de Ciências Biológicas e Saúde. 

 Foram identificados seis fatores associados à motivação intrínseca, extrínseca e à 

ausência de motivação: Fator 1- Desmotivação/Motivação Extrínseca de Regulação Externa 

(0,44); Fator 2 - Motivação Extrínseca de Regulação Introjetada/Identificada/Integrada (4,98); 

Fator 3- Motivação Extrinseca de Regulação Integrada/Motivação Intrínseca (7,97); Fator 4- 

Desmotivação/Motivação Extrínseca de Regulação Externa (1,18); Fator 5- 

Desmotivação/Motivação Extrínseca de Regulação/Externa (2,96); e Fator 6 -Motivação 

Extrínseca de Regulação Integrada (7,54).  

Destaca - se como mais expressivo o fator 3 (7,97) – Motivação Extrínseca de 

Regulação Integrada/ Motivação Intrínseca. As afirmações que os estudantes mais se 

identificaram tratam de aspectos referentes ao espaço vitual de aprendizagem (AVA) e ao 

ambiente da universidade. No fator 6 (7,54) - Motivação Extrínseca de Regulação Integrada. 

Destacam-se as afirmações que tratam, igualmente da valorização da formação universitária e 

da identificação com o curso.  

Esses dados indicam comportamento proativo e autodeterminação dos estudantes, 

especialmente no que se refere a formação universitária e ao uso do espaço virtual fato este 

que pode estar influenciando positivamente a amostra a se engajarem nas atividades propostas 

e na frequência ao curso a distancia. Pode-se dizer que o estudo da motivação acadêmica no 

ensino superior, no que diz respeito a conhecer os estilos de regulação do comportamento dos 

universitários brasileiros apresenta-se ainda  como uma lacuna a ser preenchida. Esta lacuna é 

ainda maior quando se trata do processo de ensino e aprendizagem e níveis motivacionais dos 

estudantes da área Contábil.  

Conclui-se, deste modo que, motivadores intrínsecos relacionados com a frenquência 

ao espaço virtual e ao ambiente acadêmico e motivadores extrínsecos associadas à valoricão 



da formação universitária e a escolha do curso que podem influenciar no engajamento dos 

estudantes nas atividades e no sucesso escolar.  

Como pesquisas futuras sugere-se a continuidade deste estudo  com o objetivo de 

investigar  fatores e tipos de motivação que podem impulsionar ou dificultar a aprendizagem e 

o sucesso acadêmico de estudantes do ensino superior, tanto do  âmbito presencial como do 

virtual. 
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