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Resumo: O presente estudo tem como objetivo investigar, em caráter 

exploratório, a motivação para aprender de alunos universitários, além de 
averiguar como a prática de ensino contribui para a mudança da orientação 
motivacional desses alunos. A amostra foi composta de 19 alunos de uma turma 
do terceiro ano do Curso de Comunicação Social com Habilitação em Publicidade 
e Propaganda que cursavam a disciplina Publicidade no Rádio, de ambos os sexos 
e idades entre 18 e 42 anos. Os participantes foram divididos em dois grupos: 
experimental e controle. Inicialmente foi aplicado um pré-teste com perguntas 
abertas. Na sequência foi escolhido um grupo de alunos (grupo experimental) 
para a intervenção com o objetivo de produzir uma radionovela com um grupo de 
crianças. Os resultados demonstram uma orientação motivacional mais intrínseca 
do grupo experimental frente ao grupo controle. Discutiu-se a importância de 
trabalhos fora da sala de aula para a motivação do aluno e também para inseri-lo 
em contato com a realidade de sua área de atuação.

 
PalavRas-chave: orientações motivacionais, publicidade no rádio, 

ensino superior.
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MOTIVATIONAL ORIENTATIONS FROM HIGHER EDUCATION 
STUDENTS: AN EXPLORATORY STUDY WITH STUDENTS OF SOCIAL 

COMMUNICATION COURSE

 abstRact: The present paper is aimed at the exploratory investigation of the 
motivational orientation of university students. It also intends to check how the on-
campus practices, outside the classroom, contribute with changes in the motivational 
orientation of these students. The trial group was composed of 19 students – juniors in 
Communication major, male and female, from 18 to 42 years of age. The participants 
were divided into two groups: experimental and control. A pre-test was initially 
ministered, with open questions. Following that, one set of students (experimental 
group) was selected for intervention, with the purpose of producing a radio soap opera 
with a group of children. The results showed a more intrinsic  motivational orientation 
for the experimental group in comparison with the control group. The importance of 
work done out of the classroom for the students’ motivation was discussed, as well as 
the positive implications of getting them in touch with their environment. 

KeywoRds: motivational orientation, radio publicity, university students.

Introdução

A presente pesquisa propõe-se investigar a motivação dos alunos do ensino supe-
rior, em termos de suas orientações motivacionais intrínsecas e extrínsecas e, ao mesmo 
tempo, verificar, em caráter exploratório, se a prática de ensino na disciplina publicidade 
no rádio contribui para a mudança na orientação motivacional dos estudantes. 

Motivação pode ser definida como um conjunto de processos de ativação e persis-
tência do comportamento. Ser motivado é estar inspirado para uma ação específica, é ter 
iniciativa. O contrário, aquele que não possui tais características, é considerado desmoti-
vado. No contexto ensino-aprendizagem, a motivação é o fator interno que impulsiona o 
aluno para estudar, iniciar os trabalhos e perseverar neles até o fim (Neves, 2002). 

A orientação motivacional do aluno talvez explique porque alguns alunos são in-
teressados, “apresentando comportamentos adequados, adquirindo novas capacidades e 
desenvolvendo todo o seu potencial, enquanto que outros parecem pouco interessados, 
muitas vezes fazendo as atividades por obrigação” (siqueira e Wechsler, 2006, p. 22).

Estudos sobre motivação com base nas teorias cognitivas têm mostrado a existên-
cia de dois tipos de orientações motivacionais: a motivação intrínseca e a motivação ex-
trínseca. Na intrínseca o individuo realiza determinada tarefa por achá-la atraente, interes-
sante ou geradora de satisfação. Já no caso da motivação extrínseca a tarefa é realizada na 
expectativa de recompensas externas, sociais, materiais. Tudo com a finalidade de atender 
a pressões ou solicitações; demonstrar competências ou habilidades a outras pessoas. 

Para Neves (2002, p. 24), “a motivação intrínseca se refere a fazer algo porque é 
interessante ou agradável e a extrínseca por algum resultado desejável”.
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Detalharemos a seguir as diferenças clássicas destes dois tipos gerais de orientação 
motivacional, revisando algumas teorias.

A motivação intrínseca traz à educação e à aprendizagem um nível excelente de 
qualidade e criatividade, por isso tem-se destacado nas últimas décadas como um impor-
tante conceito. O individuo intrinsecamente motivado realiza uma atividade por satisfação 
e interesse, sendo motivado a agir pelo desafio da atividade e não por pressões ou recom-
pensas (ryaN e Deci, 2000). Guimarães (2001) afirma que um indivíduo intrinsecamente 
motivado procura novidade, entretenimento, satisfação da curiosidade, oportunidade para 
exercitar novas habilidades e obter domínio.  

A motivação intrínseca tem uma relação importante com a aprendizagem. Os alu-
nos com certeza aprendem por gostarem ou se interessarem por uma determinada maté-
ria, mas também pode haver um interesse por parte deste aluno com respeito a notas altas, 
aprovação escolar ou mesmo agradar pais e professores. 

Guimarães (2001) afirma que envolver-se em uma atividade por razões intrínsecas 
gera maior satisfação e há indicadores de que esta facilita a aprendizagem e o desempe-
nho. Estes resultados se devem ao fato de que, estando motivado o aluno acaba por optar 
por atividades que assinalam oportunidade para o aprimoramento de suas habilidades, 
focaliza a atenção nas instruções apresentadas, busca novas informações, empenha-se 
em organizar o novo conhecimento de acordo com seus conhecimentos prévios, além de 
tentar aplicá-los a outros contextos.

De acordo com Siqueira e Wechsler (2006) existem muitas dúvidas entre os pes-
quisadores sobre a relação entre motivação intrínseca e extrínseca, principalmente no que 
se refere à influência de reforços e recompensas sobre a motivação intrínseca e segundo 
Guimarães (2001) os trabalhos de pesquisa nos últimos anos têm-se concentrado prio-
ritariamente a fatores relacionados com a motivação intrínseca e, por isso, a definição 
de motivação extrínseca apresenta-se menos elaborada, e, geralmente sendo investigada 
como ponto de contraste nas avaliações de motivação intrínseca. 

Guimarães (2001) citando Ryan e Stiller (1991) e Rigby et al. (1992), critica a di-
cotomia usada constantemente nas pesquisas sobre motivação, colocando a motivação 
extrínseca como heteronomia e externo e a intrínseca como características de autonomia 
e de autocontrole. Assim, a partir dos anos de 1980, os pesquisadores Deci e Ryan ela-
boraram um continuum de autodeterminação, com o objetivo de compreender de forma 
mais abrangente os fatores relacionados à motivação intrínseca e extrínseca. Os níveis de 
internalização seriam: regulação externa, regulação introjetada, regulação identificada e 
regulação integrada. “O continuum inicia com a ausência de motivação ou desmotivação, 
passando por diferentes níveis de motivação extrínseca até a motivação intrínseca” (alca-
rá, 2007, p. 39). Na sequência tem-se:

No nível 1, a regulação externa: O estudante buscaria razões externas, como pres-
sões, incentivos ou recompensas para justificar seu envolvimento. O pensamento do alu-
no seria o seguinte: “posso ter problemas se não o fizer”. 

O nível 2, regulação introjetada: O aluno realiza algo para evitar sentimentos de 
culpa ou ansiedade. O estudante se sente culpado se não realizar a tarefa. 
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Já o nível 3, regulação identificada: o comportamento assinalado ou a regulação são 
percebidos e aceitos como pessoais. O aluno se envolve porque acha importante fazê-lo. 

E o 4º é o nível mais elevado do desenvolvimento, refere-se ao caráter autônomo e 
autodeterminado da motivação extrínseca. As pressões ou incentivos externos são percebi-
dos como fonte de informação sobre as ações importantes a serem cumpridas e não como 
coerção. Os indicadores de sua ocorrência são os mesmos da motivação intrínseca, ou seja, 
a flexibilidade cognitiva, o processamento profundo de informações e a criatividade. 

Pesquisas realizadas por Ryan e Connell (1989) demonstram que quanto mais os 
estudantes eram externamente regulados, menos mostravam interesse e esforço para 
realizarem as atividades acadêmicas, culpando outros indivíduos (professores e colegas) 
pelo seu fracasso.

A Motivação nos cursos superiores 

Uma das importantes variáveis contextuais da motivação no contexto ensino-
aprendizagem consiste no nível das séries ou fases escolares. De acordo com Bzuneck 
(2005) os problemas de motivação variam consideravelmente em função das séries 
escolares, antecipando um possível agravamento à medida que o aluno nelas avança. 
Harter (1981), Graham e Weiner, (1996) e Wigfield e Guthrie (1997) demonstram que 
à medida que os alunos avançam na escolaridade, ocorre uma diminuição na motiva-
ção intrínseca. Havendo, segundo os autores, uma tendência à redução da motivação 
intrínseca e aumento da extrínseca com o avanço da série escolar. No entanto, de 
acordo Rinaudo, Chiecher e Donolo (2003) e Ratelle et al. (2004) o acesso à universi-
dade representa uma mudança dessa tendência, uma vez que nessa etapa existe uma 
diminuição do controle e se favorece em maior medida à autonomia do aluno. Para os 
autores esse contexto contribui para aumentar a motivação intrínseca e os níveis mais 
autodeterminados da motivação intrínseca.

Assim, torna-se importante investigar como se revela a motivação dos alunos no 
contexto dos cursos superiores - final de um ciclo e começo de um novo - principalmente 
porque existem peculiaridades, tais como: inúmeros cursos em nosso meio são noturnos, 
88% das instituições são particulares, além do fato de se terem apontado falhas nos níveis 
de escolaridades fundamental e médio (BzuNeck, 2005). De modo geral, dois modelos 
teóricos têm sido adotados pelos pesquisadores que trabalham com ensino superior: o da 
motivação intrínseca e extrínseca (BzuNeck, 2005; soBral, 2003) e o da teoria de metas 
de realização (GomBi, 1999; carDoso, 2002; rocha 2002).   

Nesse contexto, estudos têm demonstrado que questões como desinteresse e apatia 
por parte dos alunos podem variar de instituição para instituição e também de curso para 
curso. Os fatores causadores de tais posturas são intraindividuais como: supervalorização 
da nota e do diploma; matrícula em curso sem uma escolha bem pensada; desconheci-
mento de boas estratégias para aprendizagem, aliado a uma ausência de conhecimentos 
prévios relevantes; entre outras (BzuNeck, 2005; soBral, 2003; GomBi, 1999; carDoso, 
2002; rocha 2002).
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Frente a essas premissas e, com a intenção de investigar a motivação de alunos 
do ensino superior, aponta-se como problema da presente pesquisa: A proposta de um 
trabalho de campo que contribui para uma maior motivação dos alunos na disciplina Pu-
blicidade no Rádio? 

Os objetivos principais desta pesquisa foram os seguintes: 1) Conhecer as orienta-
ções motivacionais de estudantes universitários de um curso de comunicação social com 
habilitação em publicidade e propaganda de ambos os sexos e idades diversas. 2) Exami-
nar a existência de relação entre o desempenho dos participantes no pré e no pós-teste. 3) 
Verificar, em caráter exploratório, se a prática de campo na disciplina publicidade no rádio 
contribui para uma mudança na orientação motivacional dos alunos. 

Método

Participantes

A amostra foi composta por 25 participantes, divida em dois grupos. Um com alunos uni-
versitários e outro com crianças e adolescentes atendidos por um núcleo de assistência social.

O primeiro grupo foi formado por 19 alunos que foram divididos em 2 sub-gru-
pos. Um grupo experimental com quatro alunos, e outro, controle com 15 alunos. Ambos 
os grupos eram de uma mesma sala de uma universidade da região leste da cidade de 
Engenheiro Coelho, no interior do Estado de São Paulo que cursavam o 3º ano do curso 
noturno de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. O segundo 
grupo foi formado por seis crianças e adolescentes, com idade entre 8 a 16 anos que são 
atendidas diariamente por um Núcleo Assistencial.

Delineamento do Estudo

Este é um estudo de caráter exploratório com: pré-teste, intervenção e pós-teste.  
A distribuição dos participantes no grupo experimental e controle foi aleatória. O grupo 
controle não receberá nenhum tratamento. O grupo experimental participou de um tra-
balho de intervenção realizado na disciplina publicidade no rádio. 

Instrumentos

Os instrumentos que permitiram conhecer as orientações motivacionais dos estu-
dantes são os que seguem: 

Pré-Teste: (1) Três questões abertas: I) Por que estudar rádio é importante para sua 
formação? Justifique; II) Você se sente motivado para estudar rádio em seu curso? Por 
quê?; III) Você prefere conteúdos práticos ou teóricos para o aprendizado da disciplina 
rádio. Por quê? Dê sugestões. 

Pós-Teste (2) Uma questão aberta: Em que a prática de produção de rádio com 
crianças carentes contribuiu para sua formação?
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Procedimentos

A coleta de dados aconteceu no segundo semestre de 2005, em três cenários di-
ferentes: na Universidade, no Núcleo e nos estúdios de uma emissora de rádio, todos no 
Estado de São Paulo. 

O primeiro momento da coleta de dados foi feito na universidade com os alunos 
universitários. Inicialmente foram devidamente explicados aos alunos os objetivos da pes-
quisa. Todos os participantes concordaram em responder a pesquisa e os mesmos preen-
cheram um termo de consentimento livre para utilização de seus dados.

O questionário com três questões abertas utilizado no pré-teste e o termo de consenti-
mento livre foram distribuídos aos alunos. O preenchimento durou cerca de uma hora. Foi co-
municado aos alunos que um grupo de voluntários poderia ser selecionado para a realização da 
pesquisa de intervenção a ser realizada. Oito alunos se dispuseram a participar das atividades. 

Foi marcado, então, um segundo encontro com os oito integrantes do grupo-ação, 
no dia 12 de novembro de 2006, para a organização dos trabalhos. Apenas quatro alunos 
se apresentaram para o trabalho, ficando definido estes alunos como grupo-ação (grupo 
experimental), composto por participantes com idade entre 21 e 25 anos. O pesquisa-
dor apresentou, então, a estrutura previamente estruturada da intervenção. Esta estrutura 
contou com a realização de oficinas e a produção do roteiro da radionovela que seria 
produzida pelas crianças com o auxílio do grupo-ação.

A estrutura foi aprovada pelo grupo que se subdividiu para a produção e realização 
das oficinas que seriam apresentadas às crianças e adolescentes do núcleo no 3º encontro.

O terceiro encontro proposto aconteceu no dia 26 de novembro de 2006. Foram 
selecionados pela diretoria do núcleo dez crianças e adolescentes, número proposto pelo 
pesquisador, mas compareceram apenas oito participantes com idades entre 11 e 16 anos. 

Iniciando as atividades do terceiro encontro com o grupo-ação deram-se início as 
oficinas. Depois as crianças e os universitários se reuniram na biblioteca do núcleo para 
escreverem o roteiro da radionovela. O roteiro foi finalizado e então desenvolvido uma 
história que retratava a realidade diária daquela comunidade. 

No dia 3 de dezembro de 2006, se deu a última etapa da pesquisa de intervenção e 
também a aplicação do pós-teste com o grupo-ação.

O cenário do último encontro foram os estúdios de uma emissora de rádio, situado 
no centro da cidade de Nova Odessa, SP. Todo o processo de gravação contou com o 
apoio das crianças e do grupo-ação. O processo de finalização foi conduzido pelo pes-
quisador, o técnico de gravação e editor. O grupo-ação definiu as trilhas e efeitos sonoros 
que deveria entrar na edição. 

A aplicação do pós-teste aconteceu na sequência, encerrando o ciclo da coleta de dados.

Análise de dados

A análise de dados foi dividida em duas partes: uma qualitativa e outra quanti-
tativa. A parte qualitativa será realizada por meio de Análise de Conteúdo (Berelson, 
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1952 & Bardin, 1991). A quantitativa será baseada nos procedimentos de estatística 
descritiva. A análise qualitativa envolverá o estudo das respostas dos participantes nas 
questões abertas relativas ao pré-teste, às avaliações realizadas durante a intervenção e 
ao pós-teste. Com relação à análise quantitativa, pretende-se realizar procedimentos de 
estatística descritiva. Acredita-se que a possibilidade de se utilizar na análise de dados 
procedimentos qualitativos e quantitativos contribuirão para uma melhor compreensão 
dos resultados encontrados.

Resultados e discussão

A seguir será descrita, na Tabela 1, a amostra total deste estudo em relação às 
variáveis idade e gênero. A amostra contou com a participação de 19 participantes que 
cursavam a disciplina Publicidade no Rádio do 3º ano de Comunicação Social com habi-
litação em Publicidade e Propaganda. As idades variaram de 18 a 42 anos, sendo 63,16% 
do gênero masculino e 36,84% do gênero feminino.

Tabela 1. Dados demográficos da amostra

A descrição dos resultados terá como referência a ordem de apresentação das 
questões e os objetivos da presente pesquisa, ou seja, primeiramente serão apresen-
tados os dados relacionados à motivação dos alunos no que diz respeito à disciplina 
publicidade no rádio: análise das três questões aplicadas no pré-teste. Objetiva-se 
com apresente análise conhecer as orientações motivacionais de estudantes uni-
versitários de um curso de comunicação social com habilitação em publicidade e 
propaganda de ambos os sexos e idades diversas. Em seguida, será analisada a orien-
tação motivacional dos alunos em relação à disciplina publicidade no rádio (análise 
do grupo experimental: pré e pós-teste). Objetiva-se com essa análise examinar a 
existência de relação entre o desempenho dos participantes no pré e no pós-teste 
e verificar, em caráter exploratório, se a prática de campo na disciplina publicidade 
no rádio contribui para uma mudança na orientação motivacional dos alunos (II e 
III objetivos da presente pesquisa).
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Continuum motivacional

Questão 1 – Por que estudar rádio é importante para sua formação? Justifique.

A Tabela 2 mostra os dados quanto à análise da motivação em relação ao estudo 
da disciplina Publicidade no Rádio de acordo com o continuum notivacional (Guimarães, 
2001), apresentado na “Introdução”.  

Tabela 2 – Motivação em relação à disciplina publicidade no rádio

Esta análise foi feita a partir das respostas dos 19 participantes no pré-teste. 
As respostas foram divididas em categorias e classificadas dentro das regulações 
propostas por Guimarães (2001) em relação ao continuum motivacional. 

As eegulações são: externa: o estudante busca razões externas (incentivos ou 
recompensas) para justificar seu envolvimento; introjetada: é interna ao estudante por-
que não necessita da presença concreta externa, mas permanece separada dos propó-
sitos ou desejos do próprio indivíduo; identificada: o comportamento assinalado são 
percebidos e aceitos como pessoais e a integrada: é o nível mais elevado do desenvolvi-
mento, refere-se ao caráter autônomo e autodeterminado da motivação extrínseca. 

Como pode ser observada na tabela 2, a maioria dos estudantes, no pré-
teste, apresenta regulação externa (52,6%) para justificar seu envolvimento em 
relação ao estudo de rádio.

Motivação em estudar rádio

Questão 2 – Você se sente motivado para estudar rádio em seu curso? Por quê?

Tabela 3 – Motivação em estudar rádio no curso
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A Tabela 3 mostra os dados com respeito à questão 2 (pré-teste). Essa pergunta 
abrange toda área radiofônica estudada e não apenas a disciplina Publicidade no Rádio, 
nosso principal foco. O resultado demonstra que 73,68% responderam sim (estão moti-
vados), 21,05% responderam não e 5,26% disseram que não sabem.

Preferência entre teoria e prática

Questão 3 – Você prefere conteúdos práticos ou teóricos para o aprendizado da 
disciplina publicidade no rádio?

Tabela 4 – Preferência na abordagem (prática ou teórica)

A tabela 4 traz os dados quanto à preferência dos alunos em relação aos 
conteúdos práticos ou teóricos no estudo da disciplina Publicidade no Rádio. Os 
resultados mostram que a maioria (52,63%) prefere conteúdos práticos. Ninguém 
prefere os teóricos e ainda, 47,36% optam pela junção da teoria com a prática. 

Mudanças no continuum motivacional – grupo experimental

Foi realizada, também, uma análise com os dados do pré-teste e do pós-teste para 
verificar se a prática de campo na disciplina publicidade no rádio contribui para uma mu-
dança em relação ao continuum motivacional dos alunos. Primeiramente, no pré-teste rea-
lizado juntamente com o grupo controle, foi perguntado: Por que estudar rádio é impor-
tante para sua formação? Justifique. No pós-teste realizado só com o grupo experimental, 
foi perguntado: Em que a prática de produção de rádio com crianças carentes contribuiu 
para sua formação. Os resultados serão apresentados a seguir na tabela 5.

Tabela 5 – Motivação em relação à disciplina publicidade no rádio. 
Análise do grupo experimental 
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Após analisar os resultados do pré-teste e da intervenção realizada com o grupo 
experimental, o pós-teste mostrou uma mudança significativa quanto à motivação. No 
pré-teste a orientação motivacional dos participantes estava mais próxima da extrínseca 
e após o projeto de intervenção se revelou mais próxima da intrínseca, como pode ser 
observado na tabela 5.

Considerações finais

A presente pesquisa teve como principais objetivos: Conhecer as orientações moti-
vacionais de estudantes universitários, examinar a existência de relação entre o desempe-
nho dos participantes no pré e no pós-teste e verificar, em caráter exploratório, se a prática 
de campo na disciplina publicidade no rádio contribui para uma mudança na orientação 
motivacional dos alunos

No que diz respeito ao primeiro objetivo, verifica-se que as orientações motivacio-
nais dos participantes do presente estudo são mais extrínsecas. De acordo com Bzuneck 
(2005), as orientações motivacionais dos alunos universitários têm características muito 
próprias uma vez que a maioria dos cursos são noturnos e 88% das instituições são parti-
culares. Os indivíduos pesquisados neste estudo fazem parte dessas estatísticas, já que são 
19 alunos de uma universidade particular de um curso noturno. Bzuneck (2005) afirma, 
ainda, que os problemas de motivação se alteram consideravelmente em função das séries 
escolares, antecipando um possível agravamento à medida que o aluno nelas avança. 

Semelhante aos estudos citados por Bzuneck (2005) e diferente dos estudos reali-
zados por Rinaudo, Chiecher e Donolo (2003) e Ratelle et al. (2004) a presente pesquisa 
encontrou uma porcentagem significativa (52%) de estudantes que apresentam orientação 
motivacional mais extrínseca.

Em relação aos segundos e terceiros objetivos, os resultados encontrados demons-
tram que a prática de campo na disciplina publicidade no rádio pode contribuir de maneira 
significativa para aumentar a motivação para aprender dos alunos. Os dados demonstram 
que o desempenho dos participantes do grupo experimental, no trabalho de campo, foi 
excelente e a aplicação do pós-teste mostra como o trabalho de campo influenciou signifi-
cativamente para a mudança das orientações motivacionais dos alunos de extrínseca para 
intrínseca. No pré-teste apenas 25% do grupo experimental apresentava uma Orientação 
Motivacional mais intrínseca e, após, a prática de campo a maioria apresentou uma Orien-
tação Motivacional mais intrínseca.      

Os resultados abrem importantes perspectivas educacionais, pois sugerem a possi-
bilidade de que estratégias diferenciadas, como trabalhos práticos, podem contribuir para 
o aumento da Motivação Intrínseca de alunos universitários. O professor universitário 
deve estar, desse modo, consciente de sua responsabilidade como elemento motivador à 
aprendizagem e, assim, propor estratégias para aumentar a motivação intrínseca de seus 
alunos. Compete ao professor identificar as necessidades do próprio aluno e propiciar 
em sala de aula atividades desafiadoras e oportunidades que despertem o interesse desses 
alunos com atividades práticas e em equipe.
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A motivação para aprender com universitários é um tema muito complexo, deman-
dando assim, inúmeras investigações. A pesquisa sobre motivação no ensino superior esta 
apenas começando. Está aberta uma rica agenda para trabalhos com uma vasta gama de 
abordagens motivacionais disponíveis e com inúmeras opções metodológicas. Na verda-
de, temos vastas possibilidades de abordagens metodológicas, em pesquisas, como a ob-
servação em sala de aula, a aplicação de questionários, os estudos de casos e as interven-
ções. Vários itens podem ainda ser explorados, tais como: orientações motivacionais dos 
professores universitários, crenças e estratégias de aprendizagem de alunos e professores 
universitários, metodologia e motivação dos alunos, entre outras. 

Finalmente, é essencial que futuros estudos possam se concentrar não apenas na in-
vestigação da motivação para aprender do aluno, mas que, também, se atenham às orienta-
ções motivacionais e as principais estratégias utilizadas em sala de aula pelos educadores. 

Notas

1 O presente trabalho é baseado na pesquisa monográfica realizada pelo autor para 
obtenção do título de Especialista em Docência do Ensino Superior.
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