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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo investigar a qualidade motivacional de alunos da rede pública 

do ensino fundamental II e ensino médio em atividades musicais sob a perspectiva da Teoria 

da Autodeterminação. O referencial teórico utilizado foi fundamentado na teoria da 

autodeterminação, que analisa os motivos pelos quais os indivíduos se envolvem ou evitam 

determinadas atividades. Essa macroteoria afirma que todas as pessoas têm uma aptidão natural 

à autorregulação. por esse motivo, ela defende o conceito de internalização, evidenciado através 

de um continuum de autodeterminação apresentado na miniteoria da integração organísmica. A 

pesquisa apresenta uma abordagem quantitativa, de natureza descritiva, exploratória e 

correlacional. Para tanto, foi elaborado um instrumento próprio de medida, a Escala 

Motivacional de Estudantes de Música da Educação Básica (EMEMEB), aplicado via internet 

em uma amostra de 726 estudantes da rede pública em instituições estabelecidas na cidade de 

Mossoró-RN. Os dados obtidos da amostra foram analisados através da estatística descritiva e 

inferencial, por meio de alguns procedimentos como: frequências, médias, desvio padrão, 

análise fatorial, análise de consistência interna através do Alfa de Cronbach, análise de 

variância por meio da Anova e Kruskal-Wallis e análise de Correlação de Pearson. Os 

resultados deste estudo, revelaram que a motivação dos alunos de música tende a ser maior para 

a motivação autônoma, obtendo as médias mais elevadas na motivação intrínseca. Em relação 

as variáveis de contexto, concluímos que para essa amostra, homens e mulheres com diferentes 

faixas etárias apresentam a mesma qualidade motivacional. No entanto, percebemos que os 

estudantes da rede municipal apresentaram valores significativos de motivação controlada, 

superando os valores da rede estadual. Comparando a motivação entre as diferentes turmas, foi 

constatado que a motivação autônoma se manteve constante, já a motivação controlada entre 

os estudantes do 6º ano ao 3º ano do ensino médio, apresentou um decrescimento na transição 

do ensino fundamental II para o ensino médio. 

 

Palavras-chave: Motivação. Teoria da Autodeterminação. Ensino Público. Educação musical. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate the motivational quality of public school students in elementary 

and high school in musical activities from the perspective of the Self-Determination Theory. 

The theoretical framework used was based on the theory of self-determination, which analyzes 

the reasons why individuals engage in or avoid certain activities. This macro-theory states that 

all people have a natural aptitude for self-regulation, for this reason it defends the concept of 

internalization, evidenced through a continuum of self-determination presented in the mini-

theory of organismic integration. The research presents a quantitative approach, descriptive, 

exploratory and correlational. To this end, a specific instrument of measurement was created, 

the Motivational Scale of Basic Education Music Students (EMEMEB), applied via the internet 

to a sample of 726 public school students in institutions established in the city of Mossoró-RN. 

The data obtained from the sample were analyzed using descriptive and inferential statistics, 

using some statistical procedures: frequencies, means, standard deviation, factor analysis, 

internal consistency analysis using Cronbach Alpha, analysis of variance using Anova and 

Kruskal Wallis and Pearson Correlation analysis. The results of this study revealed that the 

motivation of music students tends to be higher for autonomous motivation, obtaining the 

highest means in intrinsic motivation. Regarding the context variables, we concluded that for 

this sample, men and women with different age groups have the same motivational quality. 

However, we noticed that students from the municipal network showed significant values of 

controlled motivation, surpassing the values from the state network. Comparing motivation 

between different classes, it was found that autonomous motivation remained constant, while 

controlled motivation among students from 6st to 3st year of high school showed a decrease in 

the transition from elementary school II to high school. 

 

Keywords: Motivation. Self-Determination Theory. Public education. Musical education.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação musical consiste em um campo amplo que envolve pesquisas em diferentes 

contextos e perspectivas. Tem sido crescente o número de trabalhos que discutem fatores 

psicológicos relacionados ao comportamento dos alunos. Baseado nessa premissa a presente 

pesquisa propõe investigar a motivação dos alunos da rede pública de Mossoró para aprender 

música na perspectiva da Teoria da Autodeterminação (TAD). 

Com base em várias teorias motivacionais, o número de estudos acerca da motivação 

dos alunos vem se tornando maior a cada dia, tanto a respeito do processo de aprendizagem de 

forma geral (em diferentes disciplinas, escolas de ensino público ou privado, em cursos de 

ensino superior e técnico, entre outros contextos) quanto na educação musical. No Brasil, as 

pesquisas sobre motivação na área de educação musical têm apontado resultados relevantes, 

sobretudo nos estudos que investigaram a motivação do aluno para aprender (VILLA, 2009; 

PIZZATO, 2009; RIBEIRO, 2013; GRINGS, 2015; ARAÚJO, 2015; SILVA, 2017; DA 

SILVA, 2019). Os resultados desses estudos comprovam a complexidade para compreender a 

motivação na aprendizagem musical em vários contextos. 

A TAD sustenta que embora todo indivíduo tenha a tendência inata para se envolver 

com atividades interessantes e desenvolver suas capacidades, existem circunstâncias internas e 

ambientais que favorecem ou impedem essa tendência (RYAN; DECI, 2017). Segundo os 

proponentes dessa macroteoria, Deci e Ryan (1985), os seres humanos têm a necessidade de se 

sentirem autônomos e participarem das tarefas porque assim desejam. A TAD pressupõe que 

todo ser humano possui interesses inerentes o crescimento saudável e autorregulação para 

satisfazer três necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência e pertencimento.  

Assim, apesar das diferenças culturais e sociais, a teoria estabelece como pressuposto que todo 

indivíduo precisa saciar estas três necessidades psicológicas básicas, possibilitando um bem-

estar psicológico. (DECI; RYAN, 2000; RYAN; DECI, 2017). 

Embora a área de educação musical apresente um crescimento no interesse por 

pesquisas com objetivo de compreender os comportamentos dos alunos, ainda há uma carência 

de estudos no contexto do ensino público, especificamente sobre a motivação dos estudantes 

frente as atividades de música. A escassez desse tipo de abordagem reforçou a necessidade de 

investigar os fatores que influenciam a motivação dos estudantes de música da rede pública de 

Mossoró-RN. Dessa forma, acredita-se que os resultados do presente estudo podem contribuir 
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para a reflexão acerca do ensino musical e da motivação dos alunos para a aprendizagem de 

música na educação básica. 

Os caminhos que me levaram a realizar esta pesquisa fazem parte da minha trajetória 

acadêmica e profissional e dos percursos por mim projetados. Desde o momento que escolhi 

ingressar no curso de licenciatura em música, sempre almejei ser professor em escolas de ensino 

público. Apesar de nunca ter tido a oportunidade de vivenciar atividades musicais na minha 

educação escolar e da falta de conhecimento de como funcionava um curso superior de música, 

segui firme com o propósito de me tornar um educador musical. Durante os quatro anos da 

graduação pude perceber os diferentes comportamentos dos meus colegas de curso, frente às 

atividades que eram praticadas em sala de aula, desde os mais motivados aos menos 

entusiasmados. Esses comportamentos divergentes me chamavam atenção, visto que tínhamos 

as mesmas perspectivas, no entanto, a motivação em participar das tarefas divergiam.  

Em 2013, a partir da minha aprovação no concurso para professor de música da Rede 

Municipal de Mossoró, obtive experiências positivas e significativas atuando como educador 

musical da educação básica. No exercício da minha profissão, percebi que a motivação dos 

alunos para realizarem as atividades musicais, apresentavam-se de formas distintas. Enquanto 

grande parte dos adolescentes praticava as atividades propostas com um grau elevado de 

interesse, alguns outros não realizavam na mesma medida. Diante desses fatos, decidi dar 

continuidade a minha formação docente e buscar subsídio na literatura a respeito da motivação 

do aluno para aprender. Ao entrar no Grupo de Pesquisa Perspectivas em Educação Musical 

(GPPEM), tive meu primeiro contato com a temática sobre motivação do aluno, assim como 

alguns aspectos motivacionais que poderiam ser abordados neste estudo. Em virtude disso, 

surgiram reflexões e inquietações sobre os motivos que levam os estudantes a praticarem 

atividades musicais na Rede Pública de ensino.  

Nesse caso, foi desenvolvido o seguinte questionamento: qual é a qualidade 

motivacional de estudantes da rede pública em Mossoró para aprender música? Esse 

questionamento conduziu na definição do objetivo geral da pesquisa que consiste em investigar 

a qualidade motivacional de estudantes do ensino fundamental II e ensino médio da Rede 

Pública em atividades musicais sob a perspectiva da TAD. Esboçamos também os seguintes 

objetivos específicos: a) construir e testar um instrumento para avaliar a motivação dos alunos 

de música da educação básica; b) verificar o tipo de motivação (autônoma ou controlada) dos 

estudantes de acordo com a proposição teórica do continuum de autodeterminação; c) analisar 

estatisticamente a motivação dos alunos e relacionar com o tipo de motivação identificado; e d) 

comparar a qualidade motivacional de alunos da rede estadual com alunos da rede municipal 
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de Mossoró, analisando a existência de relações entre os diferentes tipos de motivação dos 

estudantes e os aspectos pessoais e sócio contextuais como idade, gênero e o nível de ensino 

que atua. Com uma abordagem metodológica quantitativa, a pesquisa tem caráter descritiva de 

natureza exploratória e correlacional. Para a coleta de dados foi desenvolvido um instrumento 

próprio de medida, o qual teve como base a Escala de Motivação Acadêmica (EMA) 

(GUIMARÃES; BZUNECK, 2008), a Escala de Motivação Atividades Didáticas de Física 

(EMADF) (CLEMENT, 2013) e a Escala de Motivação de Estudantes do Ensino Fundamental 

(EMEEF) (RUFINI; BZUNECK; OLIVEIRA, 2011). Para a análise dos dados foram utilizadas 

técnicas da estatística e da psicologia. Os resultados permitiram refletir sobre a qualidade 

motivacional dos alunos e, de forma generalizada, realizar um diagnóstico do comportamento 

desses estudantes em atividades musicais no contexto escolar.  

O estudo está organizado em duas partes. A primeira parte consiste na apresentação das 

concepções teóricas e metodológicas que guiaram esta pesquisa e, na segunda parte encontram-

se os resultados da análise estatística e a discussão dos dados. No segundo capítulo é 

apresentado o referencial teórico, contextualizando a motivação e a macroteoria da 

Autodeterminação assim como o reconhecimento de suas miniteorias. No terceiro e quarto 

capítulo encontram-se a revisão bibliográfica, que contêm referencial sobre o ensino de música 

em escolas de educação básica, destacando algumas reflexões a respeito do ensino de música 

no Município de Mossoró-RN, bem como uma leitura de pesquisas sobre a motivação que 

foram realizadas com base em instrumentos psicométricos. No quinto capitulo são evidenciados 

os objetivos desta pesquisa e, para finalizar a primeira parte, o sexto capítulo apresenta a 

metodologia deste estudo e o processo de criação de um instrumento próprio para esta 

investigação. 

Na segunda parte desta dissertação, no capítulo 7, são apresentados os resultados da 

análise estatística descritiva e inferencial de acordo com a amostra coletada. Além disso, há 

uma discussão sobre a avaliação e validação da escala de medida, assim como os resultados da 

amostra relacionando ao referencial teórico sobre a motivação dos alunos de música. Nas 

considerações finais são exibidos os principais resultados, limitações do estudo, implicações e 

sugestões para a área de educação musical. 
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2 A MOTIVAÇÃO: UM CONSTRUTO EM FREQUENTE PESQUISA 

 

O entendimento dos princípios motivacionais no campo da educação está em direção ao 

conhecimento de como os indivíduos se estabelecem perante o processo de ensino e 

aprendizagem. Apoiadas em diferentes teorias sociocognitivas e cognitivas, as pesquisas a 

respeito do tema motivação, têm sido reconhecidas no campo acadêmico (BORUCHOVITCH, 

2008). De acordo com essa autora, os primeiros estudos acerca desse tema surgiram nos anos 

de 1930, e em seu maior número, foram baseados em animais, retornando em um período 

mecanicista, caracterizado pela investigação das razões que moviam um organismo a iniciar 

uma atividade com os seus estímulos e necessidades. Já os estudos sobre a motivação, 

realizados com seres humanos, surgiram no início da segunda metade do século XX, mais 

especificamente, entre 1960 e 1970, envolvendo também as cognições humanas, a partir os 

quais foram construídas diferentes teorias a fim de explicar a motivação humana em diferentes 

situações. 

Dentre as várias teorias e modelos que foram desenvolvidos para esclarecer os diferentes 

aspectos do processo motivacional dos indivíduos no contexto educacional, Wigfiel e Eccles 

(2002) e Maeh, Pintrich e Linnenbrink (2002) destacam que as mais utilizadas são: a) teoria da 

autodeterminação; b) teoria da autoeficácia; c) o modelo de expectativa e valor; d) teoria das 

metas de realizações; e) teoria da atribuição de causalidades; f) teoria do fluxo, g) o modelo de 

quatro fases do desenvolvimento do interesse. O quadro 3, apresenta o foco de investigação 

dessas teorias com exceção da teoria da autodeterminação que se será detalhada no segundo 

capítulo desta dissertação.  

 

Quadro 1 - Principais teorias sociocognitas motivacionais utilizadas em estudos no campo da 

educação. 
 

TEORIA/MODELO 

 

FOCO E ESCOPO 

 

 

 

 

 

Teoria da Autoeficácia 

A autoeficácia é um conceito fundamental na autoconfiança. Trata-se de uma 

palavra que descreve a crença ou confiança que uma pessoa tem na sua própria 

capacidade para completar uma determinada tarefa ou resolver um problema. A 

teoria defende que, as pessoas criam e desenvolvem concepções pessoais sobre 

si mesmas, e estas concepções se transformam em instrumentos para conseguirem 

os objetivos. É com base na autoeficácia que os sujeitos decidem quais desafios 

irão encarar, o quanto de empenho irão conceder e por quanto tempo serão 

perseverantes à frente de possíveis dificuldades. (BANDURA, 1997). 

Continua 
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Conclusão 
 

TEORIA/MODELO 
 

FOCO E ESCOPO 

 

 

 

 

O Modelo de Expectativa 

e Valor 

A teoria da motivação expectativa e valor defende que as escolhas, persistência e 

desempenho do indivíduo podem ser explicados pelas suas crenças relativas a 

quanto bem-sucedidos serão na atividade e pela forma como valorizam a 

atividade. Se uma tarefa é importante para um indivíduo (valor) e ele acredita que 

terá um bom desempenho nesta atividade (expectativa), então terá um maior 

envolvimento nessa tarefa do que numa outra que não considere importante ou 

em que ache que não terá um bom desempenho. (ECCLES, 2005; WIGFIELD; 

ECCLES, 1992; 2002).  
 

 

 

 

Teoria de Metas de 

Realização 

A teoria de metas de realização é uma das versões contemporâneas da tradicional 

linha de estudos sobre motivação à realização. Emergiu na literatura no início dos 

anos 80 (DWECK; ELLIOT, 1983) e hoje conta com uma farta produção 

científica relativa ao contexto escolar. As metas a que se refere são propósitos 

qualitativamente definidos, ou orientações gerais, quando estão em jogo 

realizações acadêmicas ou situações em que se deve apresentar um desempenho. 

Em virtude da meta de realização de um aluno, assim será o grau e a qualidade 

do envolvimento nas tarefas escolares, de modo que cada meta possui tipicamente 

um valor explicativo, respondendo à pergunta por quê? Isto é, por que se envolve, 

se esforça, e se entusiasma. Neste sentido, cada meta representa um conjunto 

específico de pensamentos, crenças, atribuições e afetos, com efeitos sobre os 

comportamentos de realização (BZUNECK, 2002). 
 

 

 

 

Teoria de Atribuição de 

Causalidade 

Essa teoria investiga as diferentes crenças que os indivíduos formam diante suas 

experiências de sucesso ou falha. Perante a uma situação de fracasso, um aluno 

pode atribuir suas falhas ao azar ou à falta de esforço. Da mesma manira, ele pode 

atribuir seu sucesso a uma causa externa ou a seu próprio desempenho. Essas 

crenças podem levar esse indivíduo a se engajar em novas atividades ou ainda 

fazê-lo desistir de suas metas. Essas atribuições têm, portanto, reflexo em suas 

futuras ações no engajamento escolar e na motivação para a aprendizagem 

(MAEHR; PINTRICH; LINNENBRINK, 2002). 
 

 

 

 

Teoria do Fluxo 

A Teoria do fluxo analisa as experiências que os indivíduos têm de completo 

envolvimento no que fazem, o que é denominado como “experiência de fluxo”. 

Pessoas que vivem essa experiência estão intensamente envolvidas nas 

atividades, perdendo a noção de tempo e espaço. Essa experiência é resultado de 

um equilíbrio entre o desafio contido na atividade e a capacidade do indivíduo de 

realizá-la. Os pressupostos dessa teoria realçam a importância das experiências 

de aprendizagem terem equilíbrio entre a dificuldade da tarefa e a capacidade dos 

alunos, pois o desequilíbrio entre essas pode causar tédio ou ansiedade. Esse 

equilíbrio tende a aumentar a experiência de fluxo nos alunos (MAEHR; 

PINTRICH; LINNENBRINK, 2002) 

 

 

 

 

Modelo de quatro fases 

do desenvolvimento do 

interesse 

É um modelo no qual o interesse é compreendido como uma predisposição para 

se envolver com diferentes ideias, eventos ou objetos (HIDI; RENNINGER; 

2006). Segundo esses autores, é possível desenvolver o interesse dos alunos por 

várias áreas de conhecimento, desde que se transforme a ideia de que o mesmo é 

uma característica pessoal estável. O desenvolvimento do interesse parte de uma 

fase inicial, em que é provocado por uma situação externa, como por algum 

evento, fato, ou pela abordagem de um certo tema na sala de aula. Quando bem 

desenvolvido, o interesse torna-se individual, isto é, internalizado pelos 

estudantes.  

Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

As teorias cognitivas partem da ideia de que a motivação é uma maneira dinâmica 

estimulada por fatores internos e externos. Os fatores internos estão relacionados aos 

pensamentos, crenças, percepções e emoções. Já os fatores externos são procedentes do meio 

social com os professores, alunos, pais e família, bem como das ações pessoais que se referem 

https://pt.qwe.wiki/wiki/Stereotype
https://pt.qwe.wiki/wiki/Stereotype
https://pt.qwe.wiki/wiki/Stereotype
https://pt.qwe.wiki/wiki/Stereotype
https://pt.qwe.wiki/wiki/Stereotype
https://pt.qwe.wiki/wiki/Stereotype
https://pt.qwe.wiki/wiki/Stereotype
https://pt.qwe.wiki/wiki/Stereotype
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aos comportamentos motivados, como o esforço, empenho, concentração e das consequências 

positivas e negativas dessas ações (AUSTIN; RENWINK; MCPHERSON, 2006). 

No contexto educacional a falta de motivação dos alunos tem tido um forte impacto 

negativo em seu desenvolvimento escolar. Essa apreensão vem acontecendo de forma crescente 

nos cenários educativos nacional e internacional, levando os pesquisadores a sempre buscarem 

instrumentos psicométricos para testarem e medirem as evidências de validades comparando 

estes e seus respectivos resultados (ARAÚJO; RAMOS, 2015). Dessa forma, as pesquisas 

realizadas nos últimos vinte anos revelaram que o processo de ensino e aprendizagem envolve 

diferentes situações contextuais. Todavia, independentemente do contexto, sempre irá 

acontecer uma relação entre professor, aluno e ambiente. Esse elo é mediado por várias 

questões, entre elas, a motivação, que é uma das mais importantes. Por esse motivo, diversos 

estudos têm sido realizados em diferentes contextos de ensino e aprendizagem envolvendo a 

motivação dos alunos, professores e as influências do ambiente (ARAÚJO, 2019). 

Os estudos a respeito da motivação e educação musical apresentam que, 

independentemente do contexto em que o aluno esteja inserido, participar de atividades por 

achá-las relevantes e por se sentir parte de um grupo, são elementos comuns entre os que 

praticam tarefas musicais (FIGUEREDO, 2015). Assim como em qualquer outra área do 

conhecimento a motivação na educação musical também é rigorosamente influenciada por 

razões internas e externas dos indivíduos. Dessa forma, entendemos a importância de nos 

aprofundarmos nesse tema, visto que ele pode contribuir consideravelmente para os processos 

de ensino e aprendizagem em música. 

Conforme Guimarães e Bzuneck (2002), no ambiente escolar, a motivação vem sendo 

apontada como um construto essencial para um nível elevado do desempenho e da qualidade 

de aprendizagem. Nessa perspectiva, os autores ressaltam a contribuição dos fatores intrínsecos 

nos métodos de aprendizagem, assegurando que esse tipo de motivação é o que melhor contribui 

para o potencial do aluno. As pesquisas a respeito da motivação na aprendizagem musical 

trazem discussões acerca de questões cognitivas, sociais e afetivas dos indivíduos, e, para 

tratarmos desse tema, torna-se necessário entrar no campo da psicologia educacional. A 

literatura revela que há mais de 40 anos as pesquisas sobre motivação vêm sendo produzidas e 

fundamentadas em diferentes teorias, percorrendo por várias percepções e caminhos para se 

entender o processo motivacional. 

Os diferentes comportamentos que representam a motivação dos alunos são 

determinados por ações relacionadas a escolha e preferência, à intensidade, à persistência e à 

qualidade. A escolha e preferência estão relacionados à prática de alguma tarefa em vez da 
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outra. Já a intensidade relaciona-se com o esforço que será empregado na realização da 

atividade. A persistência refere-se ao tempo em que o aluno permanece praticando uma 

atividade e a frequência de seu reengajamento. 

Por fim, a qualidade do envolvimento diz respeito às estratégias utilizadas pelo 

indivíduo e seu esforço para realizar a atividade. Para exemplificarmos esses comportamentos, 

traremos como exemplo um aluno da prática de violão, que resolve praticar seu instrumento ao 

invés de sair com seus amigos ou parentes (escolha); que se esforça praticando os exercícios 

musicais do instrumento durante o tempo necessário para evoluir em seus estudos (intensidade); 

que ensaia frequentemente todo o seu repertório (persistência), e que busca driblar as 

dificuldades por meio de estratégias para que a execução de seu repertório e sua performance 

fiquem completamente primorosas e alinhadas (qualidade) (MAEHR; PINTRICH; 

LINNENBRINK, 2002). 

A reflexão a cerca desses comportamentos (escolha, intensidade, persistência e 

qualidade) tem orientado estudos a respeito da motivação na aprendizagem musical, que 

investigam, por exemplo: por que alguns alunos se interessam por determinadas atividades 

musicais e não por outras? Por que alguns dedicam-se mais do que os outros? Elogios de 

professores e pais e boas notas influenciam no empenho do aluno com a sua aprendizagem 

musical? A que se dá o êxito ou fracasso dos alunos no contexto escolar? (BZUNECK, 2009a; 

ARAÚJO, 2015). Todas essas questões têm instigado pesquisas a respeito da motivação e 

educação musical. 

Nos últimos anos observa-se o interesse por parte de professores e pesquisadores da área 

educacional pela temática da motivação, o que originou o surgimento de pesquisas em âmbitos 

nacional e internacional que tratam da aprendizagem musical e a motivação (CERESER; 

HENTSCHKE, 2009). No cenário internacional, podemos citar alguns estudos em relação a 

motivação e educação musical (YOON, 1997; AUSTIN; VIPOEL, 1998; MCPHERSON; 

THOMPSON, 1998; O’NEILL, 1999; MCCORMICK, 2000; RENWICK; MCPHERSON, 

2006; MCCORMICK; MCPHERSON, 2007; O’NWILL; MCPHERSON, 2010; EVANS, 2015 

SMITH, 2015; UCHILA, 2017; MIHAYLON, 2019; VERONIKA; YANYWAN; MIKAEL, 

2019). Essas pesquisas buscaram compreender quais os motivos que direcionam os alunos a se 

envolverem, bem como a persistirem nos estudos musicais, além disso, discutem também as 

influências em sua aprendizagem musical que estão ligadas aos fatores socioambientais aos 

quais estão sujeitos.  

No Brasil, da mesma forma, é crescente o interesse em pesquisas acerca da motivação 

e educação musical. Encontramos alguns pesquisadores que têm realizado estudos a respeito 
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dessa temática nos últimos anos (AMATO; NETO, 2009; ARAÚJO; CAVALCANTI; 

FIGUEREDO, 2010; HENTSCHIKE, 2013; CERNEV, 2013; ARAÚJO, 2015; GRINGS, 

2015; FIGUEREDO, 2015; KOHLRAUSCH, 2015; FAGUNDES, 2015). Destacamos ainda 

algumas pesquisas que estudaram a respeito da motivação do professor para ensinar 

(GUIMARÃES, 2003; CERNEV, 2011; CERNEV; HENTSCHKE, 2012; MADEIRA; 

MATEIRO, 2013), bem como a motivação do aluno para aprender (BZUNECK, 2001; 

PINTRICH, 2003; GUIMARÃES; BEZUNECK, 2007; BZUNECK, 2009; 2010; RUFINI; 

BZUNECK; OLIVEIRA, 2012; VIELLA, 2009; PIZZATO, 2009; CONDESA, 2011; 

WESTERMANN, 2012; RIBEIRO, 2013; ARAÚJO, 2015; SILVA, 2017; SILVA, 2019). No 

próximo capitulo apresento o referencial teórico desta pesquisa, detalhando a macroteoria da 

autodeterminação. 
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3 A MACROTEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO 

 

O termo motivação pode repercutir em diferentes dimensões, conforme o contexto em 

que ele for empregado. No cotidiano, a palavra motivação é utilizada em variadas situações, 

apresentando uma essência do comportamento ou no sentido de uma determinada ação.  

Partindo de sua origem etimológica, que vem do verbo latim movere, cujo o tempo 

supino motum e o substantivo motivum, do latim tardio, deram origem ao nosso termo 

semanticamente aproximado “motivo”. Assim, de forma genérica, o motivo ou a motivação, “é 

aquilo que move uma pessoa ou o que a põe em ação ou a faz mudar de curso” (BZUNECK, 

2001, p. 9). Do mesmo modo, Reeve (2006, p. 24), afirma que “a motivação refere-se aos 

processos que dão ao comportamento, sua energia e direção”.  

Desta forma, podemos entender que as motivações do indivíduo podem vir de 

necessidades intrapessoais, referente à relação de uma pessoa consigo mesma, ou a partir de 

ações externas a ele, isto é, podem manifestar-se dos elementos internos e externos do 

indivíduo. Dessa maneira, a motivação pode ser compreendida como necessidade, desejos, 

forças internas, ou incentivos que movem o indivíduo a realizar uma determinada atividade 

(RYAN; DECI, 2017). 

Há vários estudos a respeito da motivação realizados em diferentes épocas e baseados 

em diversas teorias motivacionais. No entanto, dentre as perspectivas dos estudos da motivação, 

para alcançarmos os objetivos traçados para esta pesquisa, a Teoria da Autodeterminação 

(TAD) conhecida internacionalmente como Self Determination Theory (STD), nos fornece 

subsídios empíricos suficientes, pois através dela foi possível contextualizar e fundamentar a 

pesquisa, para identificarmos os diferentes tipos de motivação dos alunos no processo de 

aprendizagem da música na educação básica. 

A TAD, foi elaborada por Eduard Deci e Richard Ryan na década de 1970 (DECI; 

RYAN, 1985; 2000, 2000a; RYAN; DECI, 2000b; RYAN; DECI, 2017), e é uma macroteoria 

da motivação atualmente renomada e referenciada em diferentes campos da ciência, nas áreas 

da educação, saúde, medicina, atividades esportivas e físicas, religião, meios de comunicação, 

psicoterapia, dentre outras. A TAD sustenta o argumento de que todo ser humano possui 

interesses inatos para o crescimento saudável e autorregulação para satisfazer três necessidades 

psicológicas básicas: autonomia, competência e pertencimento.  Assim, apesar das diferenças 

culturais e sociais, as pessoas necessitam desses elementos para manterem uma saúde mental 

estável, possibilitando um bem-estar (DECI, 1998; DECI; RYAN, 2000; RYAN; DECI, 2017). 
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A motivação vem sendo estudada com propósito de compreender o comportamento 

humano e entender de que forma os indivíduos são motivados para executar uma tarefa, a partir 

de um pressuposto de que a motivação é a energia que direciona a pessoa a realizar uma 

determinada ação (DECI; RYAN, 1985; RYAN; DECI, 2000a; 2000b; 2017). Nesse sentido, a 

Teoria da Autodeterminação nasceu quando começaram a surgir estudos dos fatores que 

influenciavam a motivação e os aspectos causados pela motivação controlada sobre a autônoma, 

afirmando que a motivação é o que faz um indivíduo se envolver em uma atividade ou realizar 

uma ação, e consequentemente tende a ter autorregulação para sentir-se autodeterminado 

(RYAN; DECI, 2017). 

Para a TAD, todo comportamento é intencional, direcionado para algum objetivo 

(RYAN; DECI, 2000a, 2000b; RYAN; DECI, 2017). Após inúmeros estudos, os proponentes 

da teoria introduziram a ideia de que os comportamentos intencionais podem ser autônomos ou 

controlados. A motivação autônoma engloba três elementos da autodeterminação constituídos 

pelos lócus interno, liberdade psicológica e possibilidade de escolha. Por outro lado, a 

motivação controlada ocorre por regulação externa como obrigações, pressões, recompensas e 

punições que limitam as escolhas do indivíduo e, consequentemente, comprometem sua 

qualidade motivacional (RYAN; DECI, 2017). 

De acordo com Deci e Ryan (1985), o conceito de autodeterminado nasceu de uma 

perspectiva sociocognitiva da motivação, um termo que se aproxima da “autoiniciação para 

mentalizar meios e formas para se alcançar os resultados e atingir propósitos” (DECI; RYAN, 

1985, p. 13). A motivação do indivíduo ocorre de forma mais autodeterminada quando ele 

percebe que pode ser capaz de controlar suas ações enquanto busca realizar metas e objetivos 

futuros, que dará oportunidade de interagir consigo, com o outro e com o ambiente de maneira 

dialética e organísmica (DEI; RYAN, 1985; REEVE, 2006; 2015). 

As pessoas estão em constantes relações com o ambiente, sendo motivadas para o 

desenvolvimento incluindo habilidades e conhecimentos. Como os ambientes estão em 

frequentes mudanças, os organismos necessitam de ajustes de acordo com as suas demandas, 

substituindo um feedback que, até então, é satisfatório, por uma resposta alcançada através do 

desenvolvimento de novas habilidades adaptáveis com os novos desafios (REEVE, 2006, 

2015). Ainda de acordo com Reeve (2006), existem diferentes necessidades que levam o 

indivíduo a um determinado comportamento. Essas carências se dão em duas formas: reativa e 

proativa. As necessidades reativas estão relacionadas as necessidades fisiológicas, visando às 

suas satisfações. O comportamento reativo tem como propósito melhorar e reagir a uma 

condição corporal de deficiência. Já o comportamento proativo está relacionado às necessidades 
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psicológicas, promovendo uma disposição para relação do indivíduo com o ambiente, sendo 

capaz de satisfazer as necessidades psicológicas básicas. 

Buscando entender a motivação intrínseca e extrínseca, podemos considerar como 

exemplo, ao ver uma pessoa tocando violão perguntaríamos “por que ele está tocando violão?” 

O termo “por que” busca uma resposta para sabermos qual energia conduziu a pessoa para tocar 

o violão, quais as necessidades, quais regulações, enfim, qual o motivo que direciona o 

indivíduo à essa ação. Entre as diversas possibilidades de respostas, vamos ilustrar duas: a 

primeira seria “porque amo tocar violão, eu me sinto feliz quando estou tocando”. E a segunda 

“porque irei fazer a prova para o ingresso em uma escola específica em música”. Na primeira 

reposta, revela que o indivíduo sente prazer no que está fazendo e não espera nenhuma 

recompensa externa. Desse modo, a atividade em si, gera satisfação e caracteriza-se como um 

comportamento intrinsicamente motivado, trazendo uma sensação de autodeterminação. 

Na segunda resposta, quem participa de uma prova ou de uma seleção sendo avaliado, 

receberá uma pontuação e, consequentemente, isso gera uma pressão. Assim, a aprovação para 

o seu ingresso no curso gerará satisfação de reconhecimento, status, fama ou para impressionar 

seus parentes. Nessa situação, é um exemplo de motivação extrínseca. Assim, “qualquer 

atividade pode ser abordada tanto segundo uma orientação motivacional intrínseca quanto 

segundo uma orientação motivacional extrínseca” (REEVE, 2006, p. 84). 

Ryan e Deci (2017, p. 167) reforçam que “a motivação intrínseca se manifesta como o 

envolvimento das pessoas em atividades que lhes interessam”.  O indivíduo realiza uma tarefa 

por achá-la interessante, divertida, fazendo-a com satisfação, sem nenhuma imposição externa. 

Um indivíduo intrinsicamente motivado é conduzido internamente a realizar a ação pelo prazer 

de fazer, por curiosidade e satisfação pessoal. Dessa forma, a motivação autônoma é a 

capacidade de um envolvimento pessoal em atividades ou tarefas que buscam o domínio de 

novos desafios em nível elevado ao praticar suas próprias capacidades (DECI; RYAN, 2000a, 

2000b; REEVE, 2006; RYAN; DECI, 2017). 

Na motivação extrínseca, o indivíduo não irá participar de uma atividade por si só, mas, 

sim, com o propósito de ser beneficiado com recompensas, ou para evitar punições e 

sentimentos de arrependimento e culpa. Dessa maneira, a motivação controlada encontra-se 

como uma motivação voltada para o agir, para a obtenção de algo, tornando-se dessa forma, um 

motivo gerado pelo ambiente, para que o indivíduo possa iniciar ou persistir em uma 

determinada tarefa ou ação (RYAN; DECI, 2000b; DECI; RYAN, 2008a; REEVE, 2006; 

RYAN; DECI, 2017).  
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Por fim, a desmotivação refere-se ao entendimento de falta de intenção para agir, ou 

seja, é “um estado em que a pessoa não se encontra nem intrinsicamente nem extrinsecamente 

motivada” (REEVE, 2006, p. 97). Nesse tipo de situação, as pessoas são motivadas apenas na 

medida em que suas ações são cogitadas e pretendidas. Ryan e Deci (2017, p. 190), acrescentam 

que “quando o indivíduo não encontra valor, recompensa, ou significado em uma ação, 

provavelmente não terá intenção de realiza-lo, isto é, ele será desmotivado”. 

Por muito tempo as motivações intrínsecas e extrínsecas eram vistas como dicotômicas 

e opostas (DeCHARMS, 1968; DECI, 1975), e grande parte dos estudos iniciais a respeito do 

tema buscava compreender a motivação intrínseca, o que, consequentemente, trouxe melhores 

conceitos a respeito desse construto. Todavia, a motivação extrínseca também pode fornecer 

um bem-estar isso depende do tipo de regulação do comportamento, interna ou externa. Nos 

últimos anos, os pesquisadores têm dado importância aos estudos da motivação extrínseca e 

seus diferentes tipos de regulação. Assim, Ryan e Deci (2000a; 2000b; 2017) consideram que 

há uma relação entre a motivação intrínseca e extrínseca a partir da proposição de tipos 

qualitativamente diferenciados de regulação. A TAD aponta que as diferenças motivacionais, 

resultam do convívio entre os ambientes sociais que contribuem ou impedem a aptidão inata do 

indivíduo ao desenvolvimento saudável da autodeterminação e a natureza ativa das pessoas 

(RYAN; DECI, 2017). 

A TAD atualmente é considerada como uma macroteoria da motivação, e é formada por 

seis miniteorias interrelacionadas entre si: 1) Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas 

(Basic Psychological Needs Theory) 2)Teoria da  Avaliação Cognitiva (Cognitive Avaluation 

Theory); 3) Teoria da Integração Organísmica (Organismic Integration Theory); 4) Teoria das 

Orientações de Causalidade (Causality Orientations Theory); 5) Teoria das Metas 

Motivacionais (Goal Contents Theory) e 6) Teoria Motivacional de Relacionamentos 

(Relationships Motivational Theory). Para alcançamos os objetivos propostos nesta pesquisa, 

vamos nos atentar, principalmente, à miniteoria da integração organísmica. Todavia, as demais 

miniteorias também serão consideradas, pois estão relacionadas e completam-se entre si. 

 

3.1 TEORIA DAS NECESSIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS (TNPB) 

 

A Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas (Basic Psychological Needs Theory) 

surgiu com o intuito de analisar a autodeterminação que gera o bem-estar do indivíduo. Sendo 

assim, ela presume que esse sentimento está na abordagem hedônica (sentimento relacionado 

ao prazer), estabelecido pelo afeto positivo levado em consideração os princípios cognitivos ou 
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o prazer da vida. Para além disso, a TNPB assegura que a eudaimonia (uma expressão vista 

como felicidade verdadeira), é um dos resultados do bem-estar psicológico (RYAN; DECI, 

2017). 

A miniteoria parte do pressuposto de que todas as pessoas são movidas por necessidades 

psicológicas básicas de autonomia, competência e pertencimento (DECI; RYAN, 2000; RYAN, 

2009, RYAN; DECI, 2017). Para a TAD, a satisfação dessas necessidades psicológicas atua 

como substâncias e condições primordiais para um bem-estar cognitivo. No momento em que 

essas três necessidades são realizadas, os indivíduos experimentam a sensação de bem-estar 

psicológico, fortalecendo melhor suas habilidades. No entanto, à medida que essas necessidades 

são reprimidas, as pessoas apresentam mal-estar, trazendo a sensação de frustação, 

comprometendo sua evolução e seu potencial (RYAN; DECI, 2017). A partir desse pressuposto, 

os autores atestam que: 

 

Existem três necessidades psicológicas básicas, cujas satisfações são essenciais para 

o desenvolvimento, a integridade e o bem-estar ideal do indivíduo: Estas são as 

necessidades de autonomia, competência e pertencimento. O fracasso em satisfazer 

qualquer uma dessas necessidades se manifestará na diminuição do crescimento, da 

integridade e do bem-estar. Além disso, a frustração causada pelo fracasso dessas 

necessidades básicas está associada a um aumento do mal-estar e a um funcionamento 

mais empobrecido das mesmas (RYAN; DECI, 2017, p. 242, tradução nossa). 

 

Nesse sentido, a evolução do bem-estar está relacionada diretamente às satisfações das 

necessidades psicológicas, que, caso sejam frustradas, pode provocar um mal-estar, 

impossibilitando o avanço psicológico do indivíduo, e, consequentemente, poderá levar a sérios 

riscos para a saúde mental da pessoa (DECI; RYAN, 2000; RYAN; DECI, 2017). Outro ponto 

que os autores ressaltam, é o “Top-dowm versus Bottom-up” (RYAN; DECI, 2017, p. 246, 

tradução nossa). Esse aspecto refere-se à variação da motivação, isto é, ela pode oscilar de cima 

para baixo (descendente) ou de baixo para cima (ascendente), apontando que a motivação pode 

variar de acordo com o contexto do ambiente. Esse vínculo bilateral entre a motivação e o 

contexto reforça a dinâmica da autonomia. 

Para que o bem-estar seja proporcionado, é essencial que a motivação seja ascendente, 

visto que esse movimento da motivação é fundamental para evitar danos psicológicos (RYAN; 

DECI, 2017). Assim, o apoio a autonomia não preenche apenas essa necessidade, mas também 

a necessidade de pertencimento e competência. 

 

A satisfação de cada uma das três necessidades psicológicas é facilitada pelo apoio à 

autonomia, enquanto o controle de contextos e eventos pode interromper, não apenas 
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as satisfações de autonomia, mas o de competência e pertencimento que também 

precisam ser satisfeitas (RYAN; DECI, 2017, p. 247, tradução nossa). 

 

Segundo Ryan e Deci (2017), essas três necessidades são importantes e apresentam o 

mesmo valor, mas, apoiando a autonomia como resultado, favorecerá o desenvolvimento das 

demais, pois quando há suporte à autonomia, “as pessoas também são mais capazes de buscar 

e encontrar satisfação tanto para a competência quanto para o pertencimento” (RYAN; DECI, 

2017, p. 247, tradução nossa). Nos próximos parágrafos iremos discutir sobre as necessidades 

de autonomia, competência e pertencimento. 

 

3.1.1 Necessidade de Autonomia 

 

O comportamento autônomo é processo de escolha própria ou de tomada de decisões a 

respeito do indivíduo querer participar ou não de uma determinada tarefa. Todas as pessoas 

desejam escolher se algo será feito ou não, decidir o que fazer, de que forma fazer e onde fazer. 

Dessa maneira, os indivíduos desejam que suas atitudes estejam ligadas a suas vontades, 

preferências e escolhas. Além disso, essa necessidade possui três qualidades subjetivas: o lócus 

de causalidade percebido; a volição, e a Percepção do Haver Escolhido suas próprias ações. 

(DECI; RYAN, 2000; REEVE, 2006; RYAN; DECI, 2017)).  

O lócus de causalidade percebido (LCP) é o local no qual o indivíduo compreende a 

origem de suas ações. Segundo Ribeiro (2013, p.55) isso diz respeito “a qualidade essencial 

para satisfazer a necessidade de autonomia”. Segundo Reeve (2006), o indivíduo pode perceber 

que seu comportamento é introduzido segundo uma fonte pessoal (LCP interno) ou ambiental 

(LCP externo). Podemos citar como exemplo: Se um jovem aprende a tocar bateria por vontade 

ou interesse próprio, nesse caso, o motivo vem do LCP interno. Todavia, se ele está aprendendo 

a tocar o instrumento porque fará um teste para um concurso, a fonte motivacional é o ambiente. 

Logo, seu LCP é externo.  

A volição é a vontade que o indivíduo tem de se engajar em uma determinada atividade. 

A volição é elevada quando a pessoa participa de uma tarefa e, ao mesmo tempo se sente livre, 

e que suas ações são completamente transferidas pelo seu self1. O oposto da volição, é quando 

não há sensação de liberdade e o indivíduo sente-se pressionado a praticar uma determinada 

ação. Essa pressão pode ser gerada pelo ambiente ou ser formada pela própria pessoa, capaz de 

obrigá-lo a realizar uma tarefa por sentimento de dever ou obrigação (DECI, 1991; REEVE, 

2006). 

 
1 Self é um autoconceito que energiza e direciona o comportamento dos indivíduos (REEVE, 2006). 
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A Percepção de Haver Escolhido suas próprias ações (a escolha percebida), é 

característica do comportamento autônomo, e ocorre quando os indivíduos estão presentes em 

ambientes que lhes oferecem livre escolha nas tomadas de decisão. A escolha percebida é 

notória em ambientes flexíveis que apresentam inúmeras oportunidades de escolhas. Quando 

os ambientes são inflexíveis, não há a escolha percebida, dessa forma, o indivíduo age com uma 

sensação de pressão e obrigação por ter que agir sobre ações definidas. Contudo, nem todas as 

escolhas são capazes de promover autonomia. Escolhas que são oferecidas por outras pessoas 

não conseguem satisfazer a necessidade de autonomia (REEVE, 2006). 

3.1.2 Necessidade de Competência 

 

A necessidade de competência tem relação com a capacidade que o indivíduo tem de 

interagir com o contexto e com o que o cerca. Todas as pessoas desejam interagir de maneira 

eficiente com o ambiente, seja no trabalho, na escola, nas relações pessoais, no esporte, dentre 

outros. Junto a isso, todos também querem desenvolver habilidades e aumentar suas 

capacidades, seus talentos e seus potenciais. Para o desenvolvimento de suas potencialidades, 

o indivíduo busca desafios, despertando atenção para superá-los, experimentando o desejo de 

progredir e sentir-se satisfeito (DECI; RYAN, 1985; RYAN; DECI, 2017; REEVE, 2006). 

A competência é uma necessidade psicológica que fornece uma fonte de energia aos 

indivíduos para buscarem algo e se esforçarem para alcançar o que for necessário para dominar 

desafios em nível “ótimo” (REEVE, 2006). Segundo Ribeiro (2013, p. 56) “os desafios em 

nível “ótimo” são aqueles apropriados do ponto de vista do desenvolvimento de uma 

determinada pessoa que é capaz de ser, de maneira eficiente, testada, seja no estudo, seja no 

trabalho, seja em outras atividades”. Quando participamos de uma atividade cujo grau de 

dificuldade encontra-se no nível de nossas habilidades, sentimos o maior interesse e o desejo 

de envolvimento possível com a nossa necessidade de competência (REEVE, 2006). 

De acordo com a TAD, o exercício, a cada novo desafio, possibilita o desenvolvimento 

das habilidades, bem como o domínio dos desafios em nível “ótimo” gera um feedback positivo 

o qual leva à satisfação de necessidade de competência (REEVE, 2006). Segundo Reeve e Deci 

(1996), o feedback que o aluno recebe influencia a motivação e aprendizagem, e suas funções 

para a motivação diferenciam-se de duas formas: feedback positivo, no qual o objetivo foi 

atendido e o aluno está no caminho certo e a tarefa está sendo cumprida, e o feedback negativo, 

que está relacionado no seu conteúdo e expressão, pois pode ter características de correção do 

erro. 
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A origem do feedback pode vir por meio de quatro fontes: da tarefa em si; da 

comparação que o indivíduo faz com seu próprio desempenho atual em relação aos 

desempenhos anteriores; na comparação feita do seu desempenho em relação ao desempenho 

de outras pessoas (comparação social), e nas avaliações feitas por outras pessoas em relação ao 

seu desempenho (REEVE, 2006). Ribeiro (2013, p. 56) acrescenta que “todas essas formas 

fornecem as informações de que as pessoas precisam para realizar uma avaliação cognitiva do 

seu nível percebido de competência”. O feedback que o aluno recebe afeta tanto na motivação 

como em seu processo de aprendizagem. Suas funções para a motivação estão ligadas 

profundamente as suas duas formas: feedback positivo e feedback negativo. No feedback 

positivo é informado ao aluno que a atividade está sendo ou foi cumprida, ou que o objetivo foi 

alcançado. Já o feedback negativo, têm uma característica de correção do erro. Ou seja, ao 

perceber esse fato, o professor fará um julgamento, investigando e analisando o que provocou 

esse evento (BZUNECK, 2010).  

 

3.1.3 Necessidade de Pertencimento 

 

Todas as pessoas têm necessidade de pertencerem a algo e desejam interagir 

socialmente. É partindo desse pressuposto, que a TAD afirma que essa necessidade está 

direcionada ao relacionamento em grupos de pessoas ou comunidades nos quais é inserido para 

algum tipo de vínculo importante (RYAN; DECI, 2000b, REEVE, 2016; RYAN; DECI, 2017). 

 Para Reeve (2006, p.77),  

 

A interação com os outros é a primeira condição que envolve a necessidade de 

pertencimento, pois, essas interações prometem a quem nelas se engaja a possibilidade 

de ter relações calorosas de afeto e de preocupação mútua. [...] embora a interação 

com as pessoas seja suficiente para envolver a necessidade de pertencimento, a 

satisfação dessa necessidade requer a criação de um vínculo social entre o self e um 

outro indivíduo (ou entre o self e um grupo de indivíduos). 

 

Nessa perspectiva, embora a interação com os outros possa envolver a necessidade de 

pertencimento, nem todos os tipos de relação são capazes de satisfazer essa necessidade, porque 

é essencial a criação de um elo social entre o self e um outro indivíduo. Assim, as interações 

precisam estar cheias de afeto, aproximação e aceitação, ao ponto de existir preocupação com 

o bem-estar do outro. Caso contrário, essas relações não promovem a satisfação de necessidade 

de pertencimento (REEVE, 2006). O autor ainda acrescenta que o contexto social também é 

relevante para satisfazer esse construto, pois ele fornece subsídios necessários para apoiar a 

internalização do self. 
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No contexto musical, um professor ou uma professora terá experiência de 

relacionamento positivo quando perceber que ele ou ela é objeto de admiração, respeito e 

valorização por parte dos colegas de trabalho e da direção escolar, ou quando se sentir bem 

trabalhando em equipe, bem como quando receber sinais de afeto de seus alunos ou dos pais. 

Isso quer dizer que, numa escola, por exemplo, os professores e professoras se sentirão unidos 

se fizerem sua parte de desempenhar o acolhimento para com os demais, formando um grupo 

em que todos se sintam pertencentes a um ambiente emocionalmente positivo (GUIMARÃES, 

2010). 

 

3.2 TEORIA DA AVALIAÇÃO COGNITIVA (TAC) 

 

A Teoria da Avaliação Cognitiva Cognitiva (Cognitive Avaluation theory) foi elaborada 

por Ryan, Connel e Deci, na década de 1980. No momento em que a motivação intrínseca 

começou a obter proporção e quando a abordagem cognitivista na psicologia teve seu 

desenvolvimento na compreensão da área de estudos da motivação, durante os anos de 1970, 

esses pesquisadores buscaram entender de que forma os impactos de recompensas e 

circunstâncias extrínsecas podem aumentar ou diminuir a motivação intrínseca dos indivíduos. 

Assim, essa miniteoria defende que recompensas, avaliações ou feedbacks influenciam na 

motivação intrínseca (REEVE, 2006; BORUCHOVITH, 2008; RYAN; DECI, 2017). 

Para a TAC, todos os indivíduos têm uma aptidão para um comportamento motivado de 

modo intrínseco contudo, condições externas podem minar essa tendência. Seus proponentes 

afirmam que as pessoas possuem necessidades de autonomia e competência, e é por meio destas 

que é gerada a motivação intrínseca (RIBEIRO, 2013). Os estudos de Deci, Koestner e Ryan 

(1999) ressaltam que oferecer uma recompensa pelo desempenho do aluno em uma atividade 

para qual ele já tenha um interesse natural, prejudica a motivação intrínseca, pois conduz a um 

LCP externo. Qualquer tipo de pressão, como ameaças, prazos ou metas impostas, faz com que 

as pessoas internalizem esses princípios controladores, atrapalhando a motivação intrínseca. 

Todavia, recompensas verbais, como elogios em determinados momentos específicos, podem 

promovê-la. 

Ryan e Deci (2017), a TAC argumentam que todos os eventos externos têm uma 

perspectiva controladora, a qual prejudica a satisfação da necessidade de autonomia, e o aspecto 

informativo do controle pode afetar a necessidade de competência, pois quando os eventos 

externos são de natureza informativa e fornecem um feedback negativo, o sentimento de 

competência no indivíduo é prejudicado. Na ocasião em que os eventos externos provocam o 
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LCP interno, a necessidade de autonomia é satisfeita. De outro modo, quando os eventos 

externos promovem o LCP externo, a satisfação da necessidade de autonomia é frustada. Dessa 

maneira, quando a necessidade de autonomia e competência são afetadas, minam a motivação 

intrínseca. Em suma, a TAC busca entender a intervenção sobre as necessidades de autonomia 

e competência das pessoas, assim como também entender de que forma os impactos externos e 

eventos extrínsecos podem exercer influência sobre o comportamento do indivíduo. 

 

3.3 TEORIA DA INTEGRAÇÃO ORGANÍSMICA (TIO)  

 

A Teoria da Integração Organísmica (Organismic Integration Theory) é uma das 

miniteorias que compõem a contemporânea macroteoria da autodeterminação. Essa miniteoria 

pressupõe a existência de tipos qualitativamente diferenciados de motivação extrínseca, a partir 

da motivação mais controlada até a mais autodeterminada, por acreditar em vários tipos de 

internalização das regulações. Nesse sentido, a TIO apresenta a motivação extrínseca através 

do conceito de internalização. Isto é, quanto mais internalizada for a motivação extrínseca, mais 

autônomo será o comportamento da pessoa (DECI; RYAN, 1985; RYAN; DECI, 2017). 

Essa mineteoria apresenta as tendências inerentes aos indivíduos para a integração dos 

regulamentos sociais, verificando os fatores sociais e interpessoais que facilitam ou dificultam 

a internalização (DECI; RYAN, 1985, 2000; RYAN; DECI, 2017). Assim, segundo os autores: 

 

A internalização é definida como um processo de compreender os valores, crenças ou 

regulamentos comportamentais de fontes externas e trazê-los para o nosso ego [...] ela 

reflete aos processos através dos quais os comportamentos extrínsecos se tornam um 

aspecto estabelecido dos motivos das pessoas. O alcance de regulamentos e valores 

extrínsecos por meio da internalização, é um aspecto crítico do desenvolvimento da 

personalidade. Assim, como a motivação extrínseca, a internalização representa um 

processo natural de crescimento e um processo de aprendizado ativo. Dessa forma, a 

internalização é uma manifestação da tendência inerente à integração, pois diz 

respeito à assimilação pelo indivíduo de práticas ambientais em seu contexto social 

[...] é, portanto, um processo humanizador, pois promove não apenas o crescimento 

individual, mas também o crescimento em um determinado contexto (RYAN; DECI, 

2017, p. 180, tradução nossa). 

  

Sendo assim, é através da internalização que os indivíduos podem ser autodeterminados 

ou não. Quando o processo de internalização atua, os indivíduos se identificam com o valor das 

regulações sociais, integram-nas a si e aceitam como suas. Dessa forma, a internalização pode 

resultar em comportamento autodeterminado, bem como algumas formas menos 

autodeterminadas. No momento em que a motivação é dirigida para evitar uma punição ou 

consequência ou para saciar o ego, as internalizações podem promover mal-estar ou um mal 

funcionamento psicológico (DECI; RYAN, 1985; DECI; RYAN, 2000; RYAN; DECI, 2017). 



31 
 

De acordo com TIO, no momento em que a internalização se mover do LCP externo 

para o LCP interno, acontecerá a integração da regulação no self, provocando um 

comportamento mais autodeterminado (DECI; RYAN, 1985, RYAN, 1995; RYAN; DECI, 

2017). Isto é, quando as tarefas que são motivadas extrinsecamente são internalizadas e suas 

regulações são incorporadas ao seu self, o indivíduo vivencia os níveis mais autodeterminados 

da motivação extrínseca (RYAN; DECI, 2017).  

 

O processo de integração organísmica inclina os seres humanos naturalmente para 

internalizar motivações extrínsecas que são endossadas por outros significados. No 

entanto, o processo de internalização pode funcionar mais ou menos efetivamente, 

resultando em diferentes graus de internalização que são a base para regulamentos que 

o diferem no lócus de causalidade percebida e, portanto, na medida em que são 

autônomos (DECI; RYAN, 2017, p. 182, tradução nossa). 

 

Portanto, a TIO enfatiza que esse processo de internalização aconteça de forma natural. 

Assim, essas regulações formam um continuum de internalização, no qual os indivíduos 

recebem as desaprovações sociais e as integram, convertendo regulações externas em 

autorregulações (DECI; RYAN, 2000; REEVE, 2006). De acordo com Deci e Ryan (2017) “a 

internalização abre caminho para assumir papéis e posições que permitem que as pessoas se 

sintam eficazes, contribuindo para seu senso geral de competência pessoal e social” (RYAN; 

DECI, 2017, p. 183, tradução nossa). 

 

3.3.1 Continuum de Autodeterminação 

 

A TIO propõe a existência de diferentes tipos de motivação ou a qualidade motivacional 

com base no continuum de Autodeterminação, desde a desmotivação, deslocando-se por quatro 

tipos de motivações extrínseca (por regulação externa, introjetada, identificada e integrada) até 

a motivação intrínseca. Assim, a desmotivação fica em um extremo do continuum, e a 

motivação intrínseca no outro extremo, estando a motivação extrínseca no centro do continuum 

classificada em quatro tipos de regulação (RYAN; DECI, 2000b, REEVE, 2006; DEVI; RYAN, 

2008a). 

 

A ideia de um continuum de autodeterminação, relata que uma regulamentação pode 

ser mais ou menos totalmente integrada ao senso de si mesmo. Ressalta o fato de que, 

na medida que as pessoas tiverem sucesso e internalizarem completamente uma 

regulamentação, elas experimentarão seu comportamento com mais volição. Isto é, 

eles serão mais autônomos ou autodeterminados em relação às suas ações. Ao 

internalizar integralmente um regulamento, o LCP passará de externo para interno. 

Dessa maneira, diferentes formas de internalização irão satisfazer diferentemente as 

necessidades de autonomia das pessoas, e, por sua vez, explicarão a manutenção, 
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transferências, e a firmeza dessas estruturas regulatórias, bem como as qualidades de 

experiência que as acompanham (RYAN; DECI, 2017, p. 183, tradução nossa). 

 

A vista disso, o continuum de internalização, como também é nomeado, pressupõe que 

os organismos integram e passam a internalizar regulações externas para uma determinada ação, 

o que possibilita que o indivíduo internalize processos de regulação externa para a sua maneira 

de agir. Essa miniteoria analisa o grau da motivação externa relacionada a um bom 

comportamento do indivíduo, isto é, as contingências podem proporcionar um certo grau de 

autodeterminação, aproximando-se da motivação intrínseca (RYAN; DECI, 2000b; REEVE, 

2006; DECI; RYAN, 2008a; RYAN; DECI, 2017). A figura 1, apresenta os diferentes tipos de 

motivação, os estilos de regulação relacionados com o LCP e alguns processos regulatórios 

relacionados. 

 
Figura 1 - Continuum de Autodeterminação, os tipos de motivação com seus LCP e processos 

correspondentes. 

 

Fonte: Deci e Ryan (2017). 

 

 

Esse continuum de internalização possibilitou o entendimento dos fatores interpessoais 

e ambientais que estimulam autonomia ou controlam o comportamento do indivíduo. Para além 

disso, constatamos o uso desse continuum em diferentes pesquisas a respeito da motivação 

extrínseca e seus processos regulatórios, como por exemplo alguns estudos no Brasil 

(CERNEV, 2011; FIGUEREDO, 2015; ARAÚJO, 2015; SILVA 2017) e no exterior 

(MIHAYOY, 2015; UCHYYLA, 2017; HUTA; YANYUAN; MIKAE, 2019). Nesses estudos, 
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a maior parte deles, utilizaram escalas psicométricas e percebeu-se que a motivação extrínseca 

pode variar de autônoma para controlada, conforme o contexto, o estilo motivacional e a 

satisfação das necessidades psicológicas básicas (RYAN, 1995; RYAN; DECI, 2017). Esses 

autores declararam que a satisfação das necessidades psicológicas básicas favorece a mudança 

do LCP, assim, promovendo o processo de integração e internalização do comportamento 

extrinsecamente motivado. 

 

Os apoios às necessidades básicas de competência, pertencimento e autonomia 

facilitam a internalização e a integração de comportamentos não intrinsecamente 

motivados. Na medida em que o contexto esteja controlando, e/ou as necessidades de 

relacionamento ou de competência sejam frustradas, a internalização ou a regulação 

integrada serão menos prováveis (RYAN; DECI, 2017, p. 203, tradução nossa). 

 

Dessa maneira, quando as necessidades psicológicas básicas são apoiadas ou satisfeitas 

pelas interações com o ambiente, favorece a internalização dos comportamentos mais 

autônomos, embora essa motivação seja extrínseca. Em função disso, os indivíduos passam a 

ter uma melhor relação social e senso de competência. Portanto, a motivação extrínseca, quando 

se apresenta em seu nível mais autônomo e internalizado, promove um comportamento mais 

satisfeito às necessidades psicológicas básicas, gerando assim um bem-estar psicológico 

(RYAN; DECI, 2017). 

Para complementar o estudo, a seguir serão apresentados, segundo a TAD, alguns 

conceitos epistemológicos sobre os construtos presentes no continuum de autodeterminação e 

as diferentes formas de motivação extrínseca e motivação intrínseca. 

 

3.3.2 Desmotivação 

 

A desmotivação, quer dizer a falta de intenção do indivíduo para agir, isto é, há na 

pessoa a inexistência de uma regulação interna ou externa para realizar uma tarefa por não ver 

valor ou importância nela (REEVE, 2006; RYAN; DECI, 2000, 2017). De acordo com Ryan e 

Deci (2017), 

 

A desmotivação descreve o estado em que alguém não está motivado para se 

comportar, ou se comporta de uma maneira que não é mediada pela intencionalidade. 

Envolve pessoas que percebem falta de valor ou interesse em um comportamento. Ou 

seja, quando os indivíduos não encontram valor, recompensas ou significados em um 

ato, provavelmente não terá intenção de realizá-la, ele ou ela será desmotivado (a) 

(RYAN; DECI, 2017, p. 190, tradução nossa). 
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Desse modo, quando o indivíduo apresenta essa ausência de comportamento, mostra 

que está com falta de intenção para agir, e diante disso, em um contexto de sala de aula, o aluno 

encara as tarefas de modo insignificante (RYAN; DECI, 2000, 2017). Nos instrumentos de 

pesquisa a respeito dos tipos de motivação, a desmotivação pode ser identificada através das 

seguintes afirmações: “Não gosto das atividades de música, por isso não as faço”, ou, “Acho 

uma perda de tempo fazer as atividades das aulas de música”.  

 

3.3.3 Motivação Extrínseca por Regulação Externa 

 

Esse tipo de regulação está relacionado a um comportamento totalmente controlado por 

uma contingência externa, visando a obtenção de uma recompensa ou a evitação de punição. É 

o tipo de motivação extrínseca ou de regulação externa menos autônoma, a mais controlada que 

existe, na qual o indivíduo age por incentivos do ambiente, isto é, não acontece um grau de 

internalização satisfatório para a pessoa agir sozinha (DECI; RYAN, 2000; RYAN; DECI, 

2017). Ainda segundo os autores, o problema desse tipo de regulação não são as punições e 

recompensas, visto que, quando controladas com inteligência, podem ser muito eficientes. “O 

problema está na falta de manutenção. Quando o ambiente não gera expectativa de 

contingências, o comportamento não é sustentado ao longo do tempo” (RYAN; DECI, 2017, p. 

184, tradução nossa). Posto isso, a Regulação Externa contrapõe-se à motivação intrínseca, por 

atender as exigências externas e, em consequência, pode assumir um papel controlador no 

comportamento do indivíduo (RYAN; DECI, 2000b, 2000c; RYAN; DECI, 2017). Nos 

questionários de pesquisa, nesse tipo de motivação, os itens podem ser descritos através das 

seguintes afirmativas: “Acabo fazendo as atividades para não reprovar”, ou, “para não ficar 

com nota baixa, acabo fazendo as tarefas”. 

 

3.3.4 Motivação Extrínseca por Regulação Introjetada 

 

Embora ainda não seja autodeterminada, a Motivação Extrínseca por Regulação 

Introjetada pressupõe um nível mínimo de internalização das contingências externas orientada 

pelo próprio indivíduo, movendo-o a agir sozinho, mas para aumentar sua autoestima ou evitar 

o sentimento de culpa (DECI; RYAN, 2000; RYAN; DECI, 2017).  Os pesquisadores ainda 

acrescentam que: 

 

A introjeção é uma forma intrapessoal de regulação e, portanto, tem a vantagem de 

suportar um pouco mais uma forma de motivação extrínseca do que a regulação 

externa. O motivo é que a regulação introjetada é baseada em contingências afetivas 
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dentro do indivíduo, em vez de depender da presença direta de contingências externas. 

A introjeção é o experimento de uma força controladora, ainda que interna, agindo 

sobre si mesmo. É uma sensação que “deve” fazer alguma coisa ou enfrentar a 

ansiedade e autodesprezo (RYAN; DECI, 2017, p. 185, tradução nossa). 

 

Desse modo, o comportamento regulado de modo introjetado pode ser considerado 

como moderadamente autônomo, todavia, ainda separado do desejo do indivíduo. Para que a 

pessoa não se sinta culpada, ela mesmo se envolve na tarefa, porque acha que “deve” conforme 

uma submissão do meio social imposta. Os comportamentos estão internalizados no indivíduo, 

mesmo que estejam relativamente externos ao self (DECI; RYAN, 2000; REEVE, 2006; 

RYAN; DECI, 2017). Algumas questões que caracterizam esse tipo de motivação são: “Faço 

as atividades porque me sinto angustiado se eu não fizer”, ou, “Eu me envergonharei de mim 

mesmo se eu não fizer as atividades”. 

 

3.3.5 Motivação Extrínseca por Regulação Identificada 

 

A Regulação Identificada representa um certo grau de internalização e por esse motivo 

é considerada uma forma autônoma de motivação extrínseca (ARAÚJO, 2015). Se 

compararmos esse construto com as outras regulações externa e introjetada, na regulação 

identificada, o indivíduo experimentará maior volição no seu comportamento, agindo com 

maior liberdade, dando valorização pessoal e importância para atividade. Os pesquisadores Ryan 

e Deci (2017, p. 188, tradução nossa) ressaltam que: 

 

A regulação através da identificação é mais autônoma ou volitiva do que a regulação 

externa ou introjetada. Ao agir de acordo com os regulamentos identificados, as 

pessoas não estão simplesmente atendendo a uma demanda externa ou introjetada, 

mas sim agindo com base por acreditar na importância pessoal ou no valor percebido 

da atividade. Por meio da identificação, as pessoas aceitam a importância de uma ação 

[...] apesar disso, a identificação não implica que a pessoa tenha alcançado plena 

integração: por meio da identificação, as pessoas aceitam a importância de uma ação.  

 

 

Dessa maneira, o indivíduo voluntariamente aceita o compromisso em realizar uma 

tarefa por achá-la importante e útil. Há uma importância pessoal, uma identificação que leva a 

pessoa a um comportamento autônomo (RYAN; DECI, 2000, 2017). Para verificar a Regulação 

Identificada, observamos nos instrumentos que avaliam esse construto, as seguintes 

abordagens: “Faço as atividades porque sinto que é uma boa maneira de melhorar minha 

compreensão dos assuntos trabalhados nesta disciplina”, ou, “Para o meu futuro será 

fundamental que eu faça as atividades”. 
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3.3.6 Motivação Extrínseca por Regulação Integrada 

 

Ao analisarmos o continuum de autodeterminação, percebemos que a Regulação 

Integrada apresenta o nível mais elevado de autodeterminação da motivação extrínseca. Em 

outras palavras, é o grau mais autônomo e internalizado de um comportamento extrinsecamente 

motivado (RYAN; DECI, 2000, 2017). Os autores ressaltam que: 

 

A Regulação Integrada implica que alguém traga um valor ou um comportamento em 

coerência com os outros aspectos de si mesmo, com as necessidades psicológicas 

básicas e com as outras identificações [...] a integração é um processo através no qual, 

muitas vezes, por estar atento a usar uma reflexão de ordem superior, as pessoas são 

capazes de trazer uma ação baseada em valores, imposta externamente, para o domínio 

da atividade totalmente volitiva. O resultado da integração é a forma altamente estável 

e madura de autorregulação que permite a orientação flexível da ação e representa 

uma forma totalmente autônoma da motivação extrínseca. Quanto mais integrado for 

um valor, mais a pessoa será eficaz na autorregulação (RYAN; DECI, 2017, p. 188; 

189, tradução nossa). 

 

Diante disso, ao mesmo tempo que a internalização é o processo de assumir um 

determinado valor para a regulação do comportamento, a integração é a maneira pelo qual os 

indivíduos movem completamente esses valores identificados para o seu self. Assim, na 

Regulação Integrada, a pessoa executa uma ação porque identifica e acredita em seu valor que 

se incorpora com suas próprias necessidades (REEVE, 2006; RYAN; DECI, 2000a, 2017). Os 

instrumentos de pesquisa sobre motivação apresentam afirmativas para analisar a Regulação 

Integrada das seguintes formas: “Venho às aulas porque estudar amplia meus horizontes”, ou, 

“Venho às aulas porque a educação é um privilégio”. 

Pesquisas recentes têm revelado que a Motivação Extrínseca por Regulações Externa e 

Introjetada representam as formas mais controladas de motivação, isto é, menos autônoma, 

enquanto a Motivação Extrínseca por Regulações Identificada e Integrada apresentam os tipos 

de motivação autodeterminadas, ou seja, mais autônomas (BZUNECK; GUIMARÃES, 2010; 

BZUNECK; OLIVEIRA, 2012; ARAÚJO, 2015; RYAN; DECI, 2017; ARAÚJO; BZUNECK, 

2019). 

 

3.3.7 Motivação Intrínseca 

 

Para concluir o continuum de autodeterminação, temos a extrema direita da figura 1 a 

Motivação Intrínseca, que é considerada como o estilo mais autodeterminado de motivação. 

Esse tipo de motivação leva o indivíduo a realizar uma atividade por satisfação própria, 

resultando em emoções como prazer, alegria, bom humor e divertimento a realizar uma 
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determinada tarefa (DECI; RYAN, 2000; RYAN; DECI, 2017). Embora haja uma aproximação 

da qualidade motivacional das motivações Intrínseca e Extrínseca por Regulação Identificada 

e Integrada, visto que representam tipos de regulação autônoma. Deci e Ryan (2017, p. 198, 

tradução nossa) destacam os diferentes processos contidos nesses construtos: 

 

É importante reconhecer quando a motivação extrínseca é integrada, ela ainda não é 

tipicamente transformada em motivação intrínseca, porque mantém sua natureza 

instrumental. Em outras palavras, a Regulação Integrada envolve a realização de 

atividades porque são importantes e congruentes com os objetivos ou valores, 

enquanto a motivação Intrínseca envolve a realização de atividades porque elas são 

inerentemente interessantes e agradáveis [...] a Regulação Integrada ainda é um tipo 

de motivação extrínseca, embora seja um tipo altamente autônomo, mas compartilha 

qualidades de flexibilidade e vontade com a motivação intrínseca. Outra diferença 

importante, diz respeito à perspectiva do tempo. Com atividades intrinsicamente 

motivadas, as pessoas estão experimentando as recompensas de interesse e satisfação 

à medida que se envolvem na própria atividade. Seu objetivo é o prazer inerente à 

atividade, de modo que no futuro geralmente desempenha pouco papel na reflexão 

sobre o desenvolvimento da tarefa. 

 

Sendo assim, entendemos que a diferença essencial entre a motivação intrínseca e a 

motivação extrínseca por Regulação Integrada, refere-se ao fato de que as atividades motivadas 

intrinsicamente são tipicamente espontâneas, representando o que os indivíduos estão 

interessados em fazer naquele momento, enquanto as atividades extrinsecamente motivadas por 

regulações integradas, são frequentemente solicitadas inicialmente por condições externas. 

Ainda segundo os autores Ryan e Deci (2017), a motivação intrínseca está relacionada 

a uma aptidão natural para experimentar desafios, assim como exercitar as capacidades e 

habilidades do indivíduo. Para os pesquisadores, algumas pessoas podem se mostrar 

interessados e intrinsicamente motivados para determinadas tarefas, enquanto para outras não. 

Nem todo os indivíduos são motivados intrinsicamente para qualquer atividade, mostrando 

assim que as pessoas determinam uma relação com a atividade em si. Nas escalas a respeito da 

qualidade motivacional, a Motivação Intrínseca pode ser vista através das seguintes afirmações: 

“Eu me divirto fazendo as atividades”, ou, “Faço as atividades porque é prazeroso aprender 

com elas”. 

 

3.4 TEORIA DE ORIENTAÇÃO DE CAUSALIDADE (TOC) 

 

A Teoria de Orientação de Causalidade (Causality Orientations Theory) investiga as 

diferentes regulações dos indivíduos com relação aos seus próprios comportamentos autônomos 

e controlados. Algumas pessoas podem se comportar a partir de uma orientação interna, isto é, 

autodeterminada e outras resultam de uma orientação geral provocada por forças e benefícios 
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do ambiente, em outras palavras, uma orientação controlada (RYAN; DECI, 2004; 2017). 

Segundo os autores, as Orientações de Causalidade podem ser assumidas pelos indivíduos em 

três graus diferentes: autônoma, controlada e impessoal. 

Na orientação autônoma, as pessoas se interessam por eventos externos e pelas 

experiências que os acompanham. Esse tipo de orientação envolve também a escolha dos 

indivíduos com relação as suas ações, buscando o engajamento naquilo que o considera 

interessante e importante (RYAN; DECI; 1985a; 2017). Assim, “eles tendem a usar os estilos 

de regulações, identificada e integrada, e a ter em alto nível de motivação intrínseca” (RYAN; 

DECI, 2017, p. 217, tradução nossa). A orientação controlada, descreve o grau em que a atenção 

e as preocupações dos indivíduos tendem a ser orientadas para contingências e controles 

externos. As pessoas em uma orientação controlada, baseiam-se em recompensas e pressões 

sociais, fazendo com que eles não levem em conta seus valores, suas escolhas e seus interesses 

(RYAN; DECI, 1985; 2017). Quando os indivíduos apresentam esse tipo de orientação, “elas 

tendem a usar os estilos de regulações externos e introjetados e a ter um baixo nível de 

motivação intrínseca” (RYAN; DECI, 2017, p. 217, tradução nossa). Finalmente, a orientação 

impessoal retrata o grau em que as pessoas não têm intencionalidade, nem sequer inciativa e 

não possuem um senso de causalidade pessoal. Nesse tipo de orientação, “os indivíduos se 

orientam para os empecilhos à conquista dos objetivos, assim, experimentam de imediato a 

incompetência e reagem à falta de controle sobre os seus resultados, dessa forma tende a ser 

desmotivados” (RYAN; DECI, 2017, p. 218, tradução nossa). 

Desse modo, um aluno com uma orientação de causalidade autônoma pode ter optado 

em aprender a tocar violão pelo prazer, a satisfação e entusiasmo que tem no momento em que 

realiza a atividade, e partilhando seus conhecimentos com outras pessoas. Em contrapartida, 

um aluno que apresenta uma orientação controlada, pode ter escolhido aprender o instrumento 

visando a ter a chance de uma renda para o seu sustento, ou porque no seu universo de 

convivência todos os incentivaram devido ao seu talento, talvez por achar que aprendendo a 

tocar violão poderá obter um certo status ou fama. Um aluno com orientação impessoal, a 

postura dele é indiferente mediante a orientação, que não executa nenhuma influência do 

comportamento (REEVE et al. 2004; RYAN; DECI, 1985a; 2017). 

De acordo com Ryan e Deci (2000; 2017), alunos controlados diminuem a iniciativa, 

são menos criativos e seu processo de aprendizagem é retardado.  Já os estudantes que têm sua 

autonomia promovida se tornam mais curiosos e interessados para enfrentar os desafios. 

Portanto, o ambiente escolar, em seus diferentes níveis e contextos, pode ter um perfil 

controlado ao comprimir os alunos, estabelecer exigências, punições e ameaças, diminuindo o 
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seu envolvimento nas tarefas e possibilitando um rendimento irrelevante na aprendizagem. Já 

o ambiente escolar que incentiva o aluno, apoiando suas iniciativas, promovendo sua autonomia 

e valorizando os interesses dos estudantes, como resultado, satisfaz suas necessidades. 

 

3.5 TEORIA DAS METAS MOTIVACIONAIS (TMM) 

 

A Teoria das Metas Motivacionais (Goal Contents Theory) busca diferenciar as metas 

intrínsecas e extrínsecas e os seus impactos sobre o bem-estar psicológico do indivíduo e sua 

motivação (DECI; RYAN, 2008a; RYAN; DECI, 2017). Além de abordar o porquê de os 

indivíduos se engajarem em uma determinada tarefa, essa miniteoria procura entender a causa 

deles se empenharem nas atividades para alcançar suas metas. Para a Teoria das Metas 

Motivacionais existem dois tipos de metas: intrínsecas e extrínsecas. 

 

Os objetivos intrínsecos são definidos como aqueles mais diretamente associados à 

busca daquilo que é inerentemente valorizado, como relacionamentos íntimos, 

crescimento pessoal e contribuição para a comunidade. Objetivos extrínsecos, ao 

contrário, são aqueles focados em resultados instrumentais, como dinheiro, fama, 

poder ou atratividade externa. Esses objetivos podem, portanto, ser entendidos como 

situados ao longo de um eixo, do intrínseco ao extrínseco [...] quanto mais um 

indivíduo valorizar ou priorizar metas extrínsecas relativas a metas intrínsecas, menor 

será o bem-estar dele. Quanto mais uma pessoa priorizar ou valorizar as metas 

intrínsecas, melhor será seu bem-estar [...] estas relações entre objetivos intrínsecos e 

extrínsecos e bem-estar serão largamente uma função de satisfação e frustração das 

necessidades psicológicas básicas. Em geral, as metas de objetivos intrínsecas são 

mais satisfatórias para as necessidades psicológicas básicas. Além disso, os efeitos 

também podem ser uma função da base regulatória das metas, já que as metas 

extrínsecas tendem a ser menos autonomamente reguladas do que as metas intrínsecas 

(RYAN; DECI, 2017, p. 275, tradução nossa). 

 

Nesse caso, entendemos que as metas intrínsecas têm em vista sempre o desempenho, a 

saúde e as satisfações pessoais, promovendo o sentimento de bem-estar, as quais procedem de 

orientações internas, favorecendo as necessidades psicológicas básicas e, em consequência, 

leva o indivíduo a um comportamento intrinsicamente motivado.  

As metas extrínsecas, tais como aparência, fama, status ou recompensa financeira, 

nascem de orientações externas, focada em atrair somente a autoestima, prejudicando assim, a 

satisfação das necessidades psicológicas básicas (VANSTEENKISTE; NIEMIE; SOENENS, 

2010; RYAN; DECI, 2017). No entanto, as metas extrínsecas podem promover o bem-estar 

psicológico. O contratempo desse tipo de meta é a sua manutenção. De acordo com a TAD, a 

motivação extrínseca tem como base recompensas e sua continuidade é baseada na existência 

dessas recompensas, no momento em que essa retribuição acaba, também termina a motivação 
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(RYAN; DECI, 2017). Assim, a TMM aponta que, mesmo o indivíduo alcançando seus 

objetivos, podem acontecer consequências negativas na felicidade. 

 

O progresso e o sucesso na obtenção de metas extrínsecas tendem a estar relacionados 

a um bem-estar desapropriado para saúde mental do indivíduo. Diferente das metas 

intrínsecas, pois, o progresso e obtenção de metas intrínsecas estão previstas para 

produzir um bem-estar especialmente aprimorado. Esses efeitos são amplamente 

mediados pela satisfação básica das necessidades psicológicas (RYAN; DECI, 2017, 

p. 279, tradução nossa). 

 

Da mesma forma que as metas intrínsecas podem promover o bem-estar, as metas 

extrínsecas também o podem, porém, de uma maneira mais pobre. Contudo, as metas 

extrínsecas podem estar relacionadas à promoção das três necessidades psicológicas básicas 

(autonomia, competência e pertencimento), quando essas metas estão relacionadas para atingir 

o bem-estar psicológico (RYAN; DECI, 2017).  

Podemos citar como exemplo uma pessoa que busca constantemente recursos 

financeiros, porém, esses benefícios são recorridos para ajudar sua família, para investir em 

uma determinada instituição, ou para ajudar no futuro educacional dos seus filhos. Essa meta 

instrumental pode ser utilizada para apoiar uma meta intrínseca. Assim, a maioria das metas 

extrínsecas buscam propósitos instrumentais. Isto é, “os indivíduos cujas necessidades 

psicológicas básicas foram frustradas no desenvolvimento, tendem a adotar substitutos de 

necessidades, como objetivos de vida extrínsecos sendo pessoalmente importantes” (RYAN; 

DECI, 2017, p. 285, tradução nossa). Portanto, a TMM aponta que existe um elo entre a 

qualidade dos objetivos e o tipo da meta. Logo, algumas metas que são vistas como extrínsecas 

podem se tornar autodeterminadas ou se aproximar das metas intrínsecas. Essa ideia é baseada 

na qualidade da meta relacionada às necessidades (RYAN; DECI, 2017). 

 

3.6 TEORIA MOTIVACIONAL DE RELACIONAMENTOS (TMR) 

 

A sexta e mais recente mineteoria da TAD, refere-se às formas de envolvimento e às 

relações pessoais, tais como melhores amigos, parceiros românticos e pessoas pertencentes a 

grupos sociais. A Teoria Motivacional de Relacionamentos (Relationships Motivational 

Theory) foi acrescentada à TAD, em busca de entender de que forma os relacionamentos 

interpessoais podem influenciar na satisfação da necessidade psicológica de pertencimento. 

Quando as relações pessoais são de alta qualidade promovem e facilitam o apoio ao 

relacionamento do indivíduo com os outros (LA GUARDIA; PATRICK, 2008; RYAN; DECI, 

2017). 
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Para além disso, Ryan e Deci (2017), afirmam que as três necessidades psicológicas 

básicas (autonomia, competência e pertencimento), são elementos fundamentais para um bom 

funcionamento psicológico. Segundo os autores, elas são essenciais para que haja um 

verdadeiro relacionamento e, caso não satisfeitas, podem provocar vários problemas 

psicológicos, como depressão, mal-estar, angústia, ansiedade e tristeza. 

 

Dentro dos relacionamentos, as satisfações de todas as três necessidades psicológicas 

básicas de pertencimento, autonomia e competência contribuem e, de fato, definem 

relacionamentos de maior qualidade e facilitam as relações do indivíduo [...] nos 

relacionamentos, as frustrações das necessidades psicológicas contribuem para a 

frustação, insatisfação e mal-estar do relacionamento da pessoa (RYAN; DECI, 2017, 

p. 303; 306, tradução nossa). 

 

Para que isso seja evitado, é necessário que essa relação seja apoiada à autonomia. “Os 

indivíduos que experimentam o apoio de autonomia de seus parceiros dentro de uma relação 

próxima, estarão mais dispostos a confiar emocionalmente nesses parceiros e para recorrer aos 

parceiros para obter suporte” (RYAN; DECI, 2017, p. 306, tradução nossa). A partir do 

momento em que esse apoio acontece, o parceiro tem a compreensão de auxílio ao self 

promovendo os sentimentos, tais como, respeito, cuidado, autorregulação, proporcionando uma 

maior qualidade nos relacionamentos. 

 A TMR assegura que a autonomia é de fundamental importância para o relacionamento, 

pois além de gerar o bem-estar, causa também a segurança de anexo. Essa segurança acontece 

no momento em que os parceiros estão preocupados, conectados, e dando valor para as outras 

pessoas. Assim, o bem-estar e a segurança de anexo estão unidos, pois é através dela que as 

necessidades psicológicas básicas são satisfeitas, gerando assim um conforto psicológico 

(BAUMEISTER; LEARY, 1995; LA GUARDIA; PATRICK, 2008; RYAN; DECI, 2017). 

Contudo, para que de fato isso aconteça nos relacionamentos, a TAD sempre ressalta que o 

contexto social é um fator fundamental para preencher as necessidades psicológicas básicas 

(DECI, 1998; RYAN; DECI, 2000a; 2017; REEVE, 2006). Dessa forma, os relacionamentos 

que não se encontram em ambientes que satisfaçam uma necessidade psicológica, provocam 

um relacionamento mais pobre com o parceiro e um nível menor de bem-estar (RYAN; DECI, 

2017). 

De acordo com a TMR, outro ponto que pode empobrecer o relacionamento, é quando 

ele é baseado em valores instrumentais. Esses valores têm como base a motivação extrínseca 

aos relacionamentos, pois alimenta o ego por questões financeiras ou interesses pela aparência.  
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Na medida em que um indivíduo em uma relação se relaciona mais com o parceiro 

como um objeto ou coisa, em vez de como uma pessoa intrinsecamente digna de 

respeito, o parceiro, portanto, experimentará uma frustração das necessidades 

psicológicas básicas, resultando em um relacionamento de menor qualidade e bem-

estar mais pobre (RYAN; DECI, 2017, p. 314, tradução nossa). 

 

Portanto, para Ryan e Deci (2017), quando os parceiros se relacionam apoiados no lócus 

de causalidade externo, as necessidades psicológicas básicas são reprimidas, ao ponto que o 

ânimo que é empregado no relacionamento esgota-se com mais rapidez, ocasionando problemas 

psicológicos. Caso contrário, as relações baseadas no lócus de causalidade interno, fornece 

energia na relação, alimenta a vitalidade e causa uma qualidade psicológica e um bem-estar 

mais elevados. No próximo capítulo apresento a revisão de literatura feita no presente estudo. 
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4 MOTIVAÇÃO E EUCAÇÃO MUSICAL: REVISÃO DE LITERTURA 

 

Os estudos sobre motivação têm sido guiados na área de educação musical levando em 

conta o envolvimento de fatores emocionais, cognitivos e socioambientais, além das variáveis 

especificas de cada contexto (ARAÚJO et al., 2019). No panorama brasileiro, estudos têm 

demonstrado os fatores que motivam a formação musical dos indivíduos. 

 

Os estudos sobre motivação na aprendizagem musical têm discutido sobre questões 

cognitivas, afetivas e sociais dos indivíduos. [...] tratam sobre o porquê e como os 

indivíduos se envolvem com o estudo da música. [...] têm investigado fatores 

motivacionais, internos e externos, como por exemplo, a percepção de habilidades 

musicais, a influência dos pais, o interesse, valores, objetivos, julgamentos de eficácia, 

atribuição de sucesso e fracasso e suas influências no envolvimento e desempenho em 

atividades musicais. (HENTSCHKE et al., p. 87) 

 

No cenário nacional, as discussões sobre essa temática estenderam-se na segunda 

metade deste século. Frisamos nesse contexto o Grupo de Pesquisa Formação e Atuação de 

Profissionais em Música (FAPROM), o qual tem sede na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande 

do Sul (RS), e tem produzido estudos no campo da motivação tanto para ensinar, quanto para 

aprender música. O grupo foi fundado em 2006 e é um dos grupos de pesquisa em educação 

musical do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS). Nos últimos 13 anos a FAPROM vem investigando a temática motivação, 

abordando múltiplos contextos e diferentes teorias sociocognitivas e cognitivas. Outro grupo 

de destaque é o Grupo de Pesquisa Processos Formativos e Cognitivos em educação Musical 

(PROFCEM). O grupo está vinculado a linha de pesquisa “educação/cognição” do programa 

de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Paraná (UFPR). No PROFCEM, 

também encontramos inúmeras investigações sobre os processos de cognição e motivação e 

processos de práticas musicais em contextos diferentes.  

Delimitar a revisão desta literatura foi algo complexo devido as diferentes possibilidades 

analíticas ao escolher estudos sobre a motivação na aprendizagem musical. Enquanto existem 

diversas pesquisas com a mesma perspectiva teórica, a proposta desta dissertação é de 

apresentar estudos com alunos de música da educação básica. Todavia, como há poucas 

pesquisas nesse contexto no cenário nacional, optou-se por acrescentar e observar também 

estudos que foram realizados no cenário internacional. Com o intuito de discutir alguns aspectos 

da motivação na aprendizagem musical e para auxiliar o entendimento da revisão de literatura, 

foram analisados alguns trabalhos acerca da motivação em diferentes contextos, sob diversas 

perspectivas teóricas, e na Seção 3.1, serão apresentados alguns estudos nacionais e 
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internacionais relacionados ao foco principal, a motivação e educação musical no contexto 

escolar. 

 

4.1 MOTIVAÇÃO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

Facilmente iremos encontrar nas escolas de ensino regulares alunos que, embora sejam 

cognitivamente capazes, não se esforçam e não demonstram interesse em aprender ou realizar 

as tarefas musicais. É como se lhes faltasse um combustível, uma força interna para iniciar e 

orientar suas ações no sentido aprendizagem, isto é, a motivação. Nesse sentido, assume-se a 

ideia de que “a motivação é um elemento psicológico fundamental para quem vivencia a 

experiência musical e, sem dúvida, o elemento que garante a qualidade do envolvimento do 

indivíduo nesse processo” (ARAÚJO, 2015, p. 45). 

A motivação é essencial para que o aluno utilize sua energia, seus recursos e seu tempo 

em uma determinada direção. Nessa perspectiva, visto que a realização das atividades musicais 

exige concentração, atenção, gasto de energia e persistência, a motivação em aulas de música 

no contexto escolar é necessária para que os alunos se empenhem no processo de ensino e 

aprendizagem (FIGUEREDO, 2014; ARAÚJO, 2015). 

Assim, iniciaremos a discussão dessa temática pelo trabalho de Evans (2015). Nele, o 

autor desenvolveu uma visão geral conceitual da teoria da autodeterminação aplicada à 

motivação no ensino da música. Segundo o autor, a pesquisa sobre motivação no aprendizado 

de música é ativa e influenciou consideravelmente o campo, mas permanece teoricamente 

desigual, com uma vasta série de perspectivas teóricas que são relativamente desconectadas. O 

autor ainda relatou que a teoria da autodeterminação oferece uma maneira de abordar essa 

questão, porque é uma teoria ampla da motivação que examina a natureza e as fontes de 

qualidade motivacional. Ele descreve dois componentes principais da teoria da 

autodeterminação. Primeiro, a tendência para o crescimento pessoal e uma saúde psicológica, 

sustentados pelo atendimento das necessidades psicológicas básicas de competência, 

pertencimento e autonomia. E segundo, o fato de que o comportamento é mais agradável e 

contribui para o bem-estar pessoal quando a motivação é internalizada e, mais precisamente, 

alinhada consigo mesmo. Essas duas características da teoria da autodeterminação estão 

relacionadas, de modo que a motivação é internalizada à medida em que as necessidades 

psicológicas básicas são atendidas.  

Baseado na teoria do valor da expectativa, foi evidenciado o estudo de McCormick e 

McPherson (2007), que investigaram a motivação no contexto de um exame de performance 
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musical. Para esta pesquisa, os autores tiveram uma amostra de 723 alunos de música 

instrumental de 9 a 19 anos para determinar suas expectativas de sucesso em um exame de 

desempenho musical. Os estudantes responderam a um questionário no dia anterior ao exame 

de desempenho, de acordo com os quatro construtos da estrutura de expectativa-valor: valor de 

realização, valor intrínseco, valor de utilidade e custo. Os resultados são consistentes com os 

resultados de pesquisas sobre aprendizado acadêmico, que sugerem que os julgamentos sobre 

a probabilidade de sucesso no exame musical estão associados positivamente com o resultado 

que eles realmente obtiveram do examinador. Os pesquisadores concluíram que as crenças dos 

alunos sobre suas próprias capacidades musicais são fatores determinantes para as suas 

realizações. 

A pesquisa realizada por Amato e Neto (2009) teve como objetivo analisar o papel do 

regente coral em motivar seu grupo a partir de uma revisão de literatura multidisciplinar, 

envolvendo as áreas de gestão de recursos humanos, música, educação musical e psicologia. A 

pesquisa bibliográfica foi conjugada a dados coletados empiricamente por meio de um 

questionário aplicado a 19 estudantes graduandos em Música (bacharelado e licenciatura) da 

Faculdade de Música Carlos Gomes (São Paulo), que frequentavam as disciplinas Regência 

Coral II e Prática Coral. Por meio do estudo, foi possível apresentar a relevância da motivação 

na prática coral e fatores motivacionais que implicam nesse contexto. Os autores ainda 

acrescentaram que a capacidade de motivação dentro do canto coral consiste em uma habilidade 

a ser desenvolvida pelos regentes, tendo em vista que o coro, como uma organização, envolve 

uma densa rede de relações interpessoais que deve ser construída por uma política dinâmica e 

participativa, possibilitando bons resultados socioeducativos e musicais.  

Westermann (2012) investigou os fatores que influenciam a presença ou ausência de um 

comportamento autônomo no estudo de violão em alunos do curso de Licenciatura em Música 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - modalidade a distância. Utilizando 

o desenho metodológico do estudo de caso, foram coletados dados de quatro alunos que, quando 

no início desse curso, eram iniciantes no instrumento. Esses dados foram coletados sob o ponto 

de vista dos próprios alunos, dos tutores que trabalham com estes alunos e do próprio 

pesquisador, a fim de garantir a confiabilidade dos resultados. A fundamentação teórica diz 

respeito aos autores que discutem o conceito de autonomia, seja na educação, educação musical 

ou educação a distância (BELLONI, 2008; GOHN, 2003; PETRS, 2009; MOORE; 

KEARSLEY, 2007). Os resultados apresentados apontaram para a capacidade de reflexão sobre 

a própria produção, enquanto aluno de violão, como sendo o principal fator que influencia a 

autonomia desses alunos. 
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A pesquisa de Ribeiro (2013) investigou os processos motivacionais de estudantes em 

interação online e aulas de violão a distância, no curso de Licenciatura em música da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), com base na TAD. Para esse estudo, 

o pesquisador utilizou a pesquisa-ação integral (MORIN, 2004). De acordo com o autor, os 

resultados apontaram que a principal motivação dos estudantes investigados não era a 

intrínseca. Assim, a motivação foi considerada complexa e sensível a determinadas situações. 

As interações síncronas e assíncronas, da forma complexa e complementar proposta no estudo, 

puderam satisfazer as necessidades dos estudantes. 

Destacamos aqui a pesquisa de Fagundes (2015), que estudou os processos 

motivacionais dos participantes de um grupo de teatro sob a perspectiva da TAD. Utilizando a 

entrevista semiestruturada como principal técnica de coleta de dados, a pesquisa foi aplicada 

com 12 participantes de um grupo de teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). Os resultados mostraram que a principal motivação dos integrantes não era a 

intrínseca. Em virtude disso, a motivação foi considerada multifacetada, pois os participantes 

passaram pela internalização do comportamento, dependendo das condições situacionais. 

Assim, os integrantes com maior desempenho nas tarefas foram os que internalizaram a 

importância e o valor das atividades. 

Os processos psicológicos envolvidos nas atividades musicais são numerosos e geram 

variados estudos a respeito dessa temática. A motivação é um tema que vêm sendo abordado 

nessas pesquisas e encontram fundamentação em diferentes perspectivas da psicologia 

cognitiva e da educação musical. Assim, pesquisadores e músicos, através de estudos sobre 

motivação, buscam refletir a respeito da relação psicológica do aluno com a música ao estudar 

um instrumento musical, ao ouvir um determinado repertório, ao abandonar seus estudos 

musicais, a sua persistência em estudar intensamente um instrumento, a relação do mesmo com 

as pessoas que o rodeiam, isto é, o que motiva o aluno a aprender, praticar, criar e apreciar no 

cotidiano escolar (ARAÚJO; RAMOS 2015). Dando continuidade à discussão acerca da 

motivação e educação musical, esta pesquisa abordará alguns estudos dos cenários 

internacionais e nacionais a respeito dessa temática no contexto escolar. 

 

4.1.1 Algumas Pesquisas Realizadas no Exterior 

 

O primeiro trabalho a ser abordado consiste na obra de Mihayov (2015), pesquisadora 

que estudou a motivação da aprendizagem de instrumentos musicais no contexto escolar. 

Mihayov enfatiza que a relação entre motivação e educação é objeto de inúmeras pesquisas 
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diferentes e que, apesar disso, existe uma falta de conceito geral que atribua consistência a uma 

base teórica sólida para a motivação da aprendizagem de instrumentos musicais. Por meio de 

questionários e de observações com os alunos dos instrumentos, o objetivo do trabalho realizado 

pela autora, foi preencher a lacuna apresentando uma visão geral da TAD como uma abordagem 

para a construção de uma motivação estável no ensino da música. A pesquisadora apresenta a 

macroteoria da motivação com forma de examinar a natureza e as fontes da motivação humana. 

Além disso, o seu trabalho descreve os principais componentes da teoria, entre eles a noção de 

necessidades psicológicas básicas, e os conceitos de motivação intrínseca e extrínseca. Também 

é discutida a relação da motivação com autonomia, competência e relacionamento. O estudo 

enfatiza a transformação da motivação extrínseca em intrínseca, e as etapas desse processo na 

aplicação da teoria da autodeterminação na educação musical. Os resultados são apresentados 

como base para pesquisas futuras no campo, com foco em perspectivas para a criação de um 

modelo que busca a construção de uma motivação estável para o aprendizado de instrumentos 

musicais. 

A pesquisa de Uchyyla (2017) analisou as motivações mais relevantes atribuídas pelas 

crianças e jovens para aprender música na escola e teve como objetivo identificar as principais 

atividades musicais escolhidas pelos estudantes em aulas instrumentais. Para tal, como 

metodologia foram feitas observações em sala de aula, assim como também foi aplicado um 

questionário com 60 alunos das escolas da Polônia. Os resultados apontaram que os jovens 

gostam de cantar e aprender constantemente um novo repertório. No entanto, a apreciação 

musical e o estudo do instrumento são as atividades que mais trazem sensações de satisfação 

psicológica para os jovens que foram investigados nessa amostra. Em contrapartida, o autor 

destaca a importância do professor no papel do aprendizado do aluno. Pois, segundo o 

pesquisador, apresentar métodos inovadores e diferentes formas de atividades, especificamente 

tarefas desafiadoras, pode atrair o aluno e, consequentemente, o nível de interesse do estudante 

será elevado. Por fim, ele relata que os alunos apresentam um baixo nível de motivação em 

relação às aulas teóricas do instrumento. Isto é, os estudantes não identificam a relevância desse 

aspecto no desenvolver musical do instrumentista. 

Em um estudo mais abrangente O’Neill e Mc Pherson (2010) partiram de um referencial 

teórico baseado na teoria expectativa-valor para examinar a motivação de 21975 estudantes 

(11.909 mulheres e 10.066 homens, de 9 a 21 anos) de oito países (Brasil n = 1848; China n = 

3049; Finlândia n = 1654; Hong Kong n = 6179; Israel n = 2257; Coréia n = 2671; México n = 

3613; EUA n= 3072). A música foi estudada em comparação com outras cinco disciplinas 

escolares (arte, língua materna, educação física, matemática, ciências) em três séries escolares 
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do ensino fundamental II e médio. Os resultados indicaram que a música, como disciplina 

escolar, foi menos valorizada e recebeu classificações de dificuldade de tarefa mais baixas do 

que outras disciplinas escolares, com exceção da arte. Os alunos relataram crenças de maior 

competência em educação física e língua materna em comparação com a música e crenças de 

menor competência em matemática e arte. Houve um declínio geral nas crenças e valores das 

competências dos alunos em todos os níveis das séries escolares para todos os países, exceto o 

Brasil. As mulheres relataram crenças e valores de competência mais altos e classificações de 

dificuldade de tarefa mais baixas para música, arte e língua materna que os homens. Os homens 

relataram maiores crenças de competência e menores classificações de dificuldade de tarefas 

para educação física e matemática. Não houve diferenças de gênero para valores em 

matemática. Os alunos de música relataram crenças e valores de competência mais altos e 

menor dificuldade de tarefas entre as disciplinas escolares do que os alunos que não são de 

música.  

O próximo trabalho a ser apresentado é o de Levitskaya (2019). Nesse estudo, o autor 

relatou o desenvolvimento da motivação musical por meio da inovação pedagógica. A pesquisa 

trata da posição de diferentes teóricos em relação ao problema do desenvolvimento da 

motivação positiva dos alunos, em particular na atividade musical. Segundo o autor, a 

motivação em pesquisas científicas é considerada como a condição interna do organismo, o que 

o estimula a se comportar de maneira muito particular como mecanismo de regulação 

psicológica, que coloca o movimento comportamental pessoal e o direciona para atingir um 

objetivo definido. Determinou-se que a essência do fenômeno da motivação positiva dos alunos 

para a atividade musical é entendida como educação integrada pessoal, caracterizado como um 

sistema de razões subordinadas inter-relacionadas que motiva os alunos à atividade criativa e à 

independência em alcançar seus objetivos e receber resultados definidos no processo de 

educação. 

O estudo realizado por Huta, Yanyuan e Mikae (2019) objetivou examinar as 

propriedades psicométricas e a validade dos construtos do questionário Motivation for Learning 

Music (MLM) em português denominado Motivação para Aprender Música (MAM). Esse 

questionário foi desenvolvido para medir a motivação autônoma de jovens estudantes de 

música. Baseado na TAD (DCI; RYAN, 1985), o instrumento consiste em cinco subescalas, 

cada uma avaliando um tipo diferente de motivação: desmotivação, motivação extrínseca por 

regulação externa, introjetada, identificada, integrada e motivação intrínseca. Para isso, 

participaram do estudo 337 alunos, com idade entre 6 à 17 anos, sendo que 257 eram crianças 

que estudavam piano e 80 praticantes do violino. Para a versão final da MLM, foram 
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selecionados 5 itens por subescala para cada construto e, como resultado, o questionário 

apontou bom desempenho em análise fatorial, as intercorrelações das subescalas apresentaram 

consistência, e todas as subescalas mostraram alfa acima de 0,80. 

 

4.1.2 Pesquisas Motivacionais Realizadas no Brasil na Área de Educação Musical 

 

Nesta subseção será apresentado um levantamento de algumas pesquisas nacionais 

sobre a temática motivação, tanto para o professor ensinar, quanto para o aluno aprender música 

no contexto educacional. 

Pfützenreuter (2013) investigou as experiências de fluxo de jovens guitarristas ao 

jogarem o game Rock Smith. Tendo como referencial teórico a Teoria do Fluxo de Mihaly 

Csikszentmihalvi (1992), o pesquisador realizou um estudo de entrevistas qualitativas com seis 

jogadores de game Rock Smith que residem em Porto Alegre e Nova Metrópoles no Rio Grande 

do Sul. Os dados revelaram que o estado de fluxo não é uma experiência linear, porém diversa, 

circunstancial e complexa. O sentimento positivo da aprendizagem musical relacionado à 

diversão de jogar Rock Smith foi vivenciado pelos entrevistados revelando que a dicotomia 

entre aprender e se divertir deve ser repensada, especialmente para as aulas de música. 

Battisti (2016) investigou a motivação para aprender violão em grupo a partir das fontes 

de influência das crenças de autoeficácia (experiências diretas, experiências vicárias, persuasão 

verbal e indicadores fisiológicos). O referencial teórico escolhido foi a teoria da Autoeficácia, 

que contou com a participação de 21 alunos de violão de um grupo de uma instituição da cidade 

de Curitiba-PR. Para tanto, a metodologia utilizada foi um Survey de pequeno porte com 

aplicação de questionário. Os resultados apontaram a relevância das relações entre aulas 

coletivas de violão e o processo motivacional do aluno, enfatizando particularmente o aumento 

de crenças de autoeficácia neste contexto. Também se verificou que a escolha do repertório é 

fator relevante para a motivação e, consequentemente, para o aprendizado do instrumento. 

Campos (2019) verificou o engajamento e o processo criativo das crianças em atividades 

de criação musical e criação de movimentos corporais em aulas de musicalização infantil, tendo 

como base a Teoria do Fluxo de Csikszentmihalvi (1992). Para tanto, a autora optou pelo estudo 

de caso com a participação de sete crianças entre 6 e 8 anos matriculadas em aulas de 

musicalização infantil, em escolas especificas de Música em Curitiba-PR. Os resultados 

indicaram que as atividades que envolveram o movimento corporal, atingiram alto grau de 

frequência e movimentos, alcançando assim um bom nível nos quesitos de emoção/alegria e 

engajamento/motivação.     
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Outra abordagem importante foi a realizada por Silva (2019). Essa pesquisa investigou 

a percepção de alunos do ensino médio com relação a satisfação de suas necessidades 

psicológicas básicas na aprendizagem musical mediada por tecnologias digitais, com base na 

TAD. Para isto, o autor utilizou o método da pesquisa-ação integral, na perspectiva de André 

Morin (2004), sendo os dados coletados por meio de questionário online, observação 

participante, entrevista através do grupo focal, interações online e observações das filmagens. 

Os resultados indicaram que a motivação dos alunos nas aulas de artes/música não foi 

intrínseca, mas sim, extrínseca, nos seus níveis mais autodeterminados de regulação. Assim, a 

motivação foi considerada complexa e multifacetada. A motivação apresentada pelos alunos 

dependeu bastante do estilo motivacional do professor, do ambiente social e das relações 

interpessoais. Os recursos utilizados pelo pesquisador como os aplicativos, sites e jogos 

propostos no estudo, puderam promover as necessidades psicológicas básicas dos alunos, assim 

como a possibilidade de uma opção viável para o ensino de música no ensino médio. 

 

4.1.3 Escalas de Motivação na Educação Musical 

 

Nesta subseção irá ser apresentado alguns estudos motivacionais no âmbito da educação 

musical, que foram desenvolvidos com o uso de escalas psicométricas. 

O trabalho de Vilela (2009) investigou a relação entre o interesse, a utilidade, a 

importância e o esforço que os alunos atribuem às aulas de música no currículo escolar e em 

diferentes contextos. A pesquisadora usou como referencial teórico o modelo de expectativa e 

valor de Eccles et al. (1983), e teve como base dados de uma pesquisa internacional com a 

participação de vários países (México, Israel, Estados Unidos, Hong Kong, China, Finlândia, 

Coreia do Sul e Brasil). Para tal, a autora adotou a metodologia de caráter quantitativa e, como 

procedimento, utilizou o método de análise de dados já existentes (BABBIE, 1999). 

Participaram dessa pesquisa, em cada um dos países participantes, aproximadamente 2 mil 

alunos entre 11 e 19 anos, sendo que a amostra brasileira foi constituída por 1848 estudantes de 

escolas públicas e privadas do Estado do Rio Grande do Sul. 

De acordo com os resultados apresentados, os estudantes que aprendem música em 

contextos sociais, organizações não-governamentais, entre outros, tendem a atribuir mais 

interesse e importância a atividade do que aqueles que somente realizam aula de música no 

currículo escolar. A pesquisadora ainda propõe futuras pesquisas que possam investigar as 

razões que levam os alunos que participam em aulas de música no contexto curricular a terem 
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menos interesse e verem menor importância e utilidade nas tarefas musicais, comparados com 

os demais contextos. 

O estudo realizado por Pizzato (2009), que teve como referencial teórico o modelo de 

expectativa e valor Eccles et al (1983), investigou as relações entre os níveis de interesse e os 

níveis de competência, dificuldade e esforço para aprender música na escola. Para esse fim, foi 

realizado um estudo quantitativo utilizando-se dados secundários da pesquisa internacional de 

Mc Pherson dos Estados Unidos (EUA) e, no Brasil, coordenada por Hentschke. Fizeram parte 

da amostra 631 alunos de séries finais do ensino fundamental e médio de 11 escolas públicas e 

privadas do estado do Rio Grande do Sul. Os resultados revelaram que a maioria dos alunos da 

amostra apresentaram alta competência e baixa dificuldade para aprender música na escola. 

Quanto a questão do gênero, as meninas se destacaram como sendo mais competentes e 

afirmaram ser menos difícil aprender música na escola do que os meninos. E, em relação ao 

tipo da escola (pública ou privada), os alunos da escola pública possuem uma exigência maior 

de esforço para aprender música do que os da escola privada. 

A investigação de Condessa (2011) analisou a integração entre os fatores individuais e 

ambientais que motivam alunos para continuar seus estudos em música fora da escola.  Sob a 

perspectiva teórica do modelo de Hallam (2002; 2005; 2006), a autora entrevistou professores 

de música atuantes na rede pública e privada de Porto Alegre, os quais possuíam ensino de 

música como parte da grade curricular do ensino fundamental (1º ao 9º ano), assim como buscou 

também professores que lecionavam em projetos sociais e em escolas específicas ou que 

ofereciam aulas particulares de música. A pesquisadora descobriu que existe uma forte relação 

entre os fatores individuais e ambientais, bem como uma relação entre a motivação para 

aprender música na escola e a motivação para continuar esses estudos fora da escola. 

No trabalho de Cernev (2011), foi estudado a motivação dos professores de música que 

atuam em escolas da educação básica sob a perspectiva da TAD. A pesquisa apresentou uma 

abordagem quantitativa e utilizou o método Survey interseccional. Para isso, foi elaborado e 

validado um instrumento próprio de medida intitulado Escala de Motivação do Professor de 

Música (EMPM), aplicado via internet a uma amostra de 162 professores de música da 

educação básica, em instituições estabelecidas nos estados da região Sul do Brasil. Foi 

detectado que o tipo de instituição (pública ou privada) não afetou sobre a percepção de 

motivação dos professores. Já em comparação ao ciclo de vida profissional, os dados mostraram 

que os professores de música apresentaram um aumento da motivação ao longo dos anos. 

Sob a perspectiva da TAD, Araújo (2015) verificou a qualidade motivacional dos 

licenciandos em música de quatro Universidades públicas do Nordeste: Universidade Estadual 
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do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e a Universidade Estadual do Ceará (UECE). A 

pesquisa apresentou uma abordagem quantitativa, exploratória e correlacional, e utilizou como 

técnica de coleta de dados, um questionário de autorrelato, a Escala de Motivação Acadêmica 

(EMA), em uma amostra de 380 licenciandos em música. Os dados revelaram que grande parte 

dos alunos apontaram forte intenção em concluir o curso e apresentou uma menor motivação 

autônoma e maior desmotivação dos alunos com intenção em atuar em outras áreas. Portanto, 

o autor concluiu que os licenciandos em música, representados na amostra, apresentam boa 

qualidade motivacional, todavia, com o passar do tempo há uma tendência em diminuir a 

motivação autônoma por meio das pressões inerentes a um curso superior. 

Baseado nessa mesma teoria pesquisa de Figueredo (2015), analisou o estilo 

motivacional de professores de instrumento que atuam em escolas de música. Como 

metodologia, o autor realizou uma adaptação de uma escala que avalia o estilo motivacional do 

professor (Problems in School) e, em seguida, um Survey com 358 professores de instrumento 

musical. Como resultado, constatou que as questões de gênero emergiram com um contraste 

acentuado ao constatar que os homens possuem mais tendência para o controle. Da mesma 

maneira, as questões trabalhistas se relacionaram com o estilo motivacional, considerando que 

os professores de escola pública tendem a ser mais controladores em relação aos professores de 

escola privada. Variáveis como idade, tempo de atuação e perfil de formação não influenciou 

no estilo motivacional dos professores investigados pelo pesquisador. 

Outro estudo também feito em curso de licenciatura em música, foi realizado por 

Oliveira (2015), que investigou a motivação de licenciandos em música em sua formação 

inicial, em âmbito nacional. Para esse estudo de caráter quantitativo, o pesquisador aplicou em 

477 licenciandos de todas as regiões do país, o instrumento psicométrico Academic Scale 

(ECCLES; O’NEILL; WIGFIELD, 2005) e definiu o Survey interseccional baseado na internet, 

com a adoção da técnica bola de neve. Os dados evidenciaram que a motivação dos licenciandos 

em música em sua formação inicial se diferencia quando são consideradas as variáveis 

demográficas, institucionais e pessoais observadas. Segundo o autor, toda a amostra apresentou 

indícios de estar otimista e confiante em sua formação inicial, contudo, não se traduziu na 

intenção de todos em atuar na educação básica, posto que essa variável dividiu a amostra ao 

meio e os dois grupos resultantes não se diferenciaram significativamente em nenhum aspecto 

demográfico, institucional e pessoal. Assim, concluiu-se que a intenção dos licenciandos em 

atuar na educação básica não é prevista pela forma como eles são, mas pela forma como eles 

mesmos se observam. 
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Outra pesquisa significativa foi realizada por Grings (2015). A autora investigou os 

valores pessoais presentes e as aspirações futuras de licenciados em música para atuar na área 

de educação musical. Baseada também na TAD, Grings teve como foco a minitoria das metas 

motivacionais e utilizou como metodologia uma abordagem quantitativa, configurando-se 

como Survey baseado na internet. Como instrumento de coleta de dados, ela construiu uma 

escala referenciada pelo instrumento de Grouzet et al. (2005) chamado de Aspiration Index, e 

sua amostra contou com 339 licenciados em música de todo o Brasil, formados a partir de 1998. 

Pelos resultados, foi possível afirmar que os licenciados estão satisfeitos em seus empregos 

atuais. No entanto, não foi possível saber se pretendem continuar atuando nesse mesmo espaço 

se suas condições de trabalho não lhes proporcionarem a satisfação de suas aspirações futuras, 

pois, mesmo que estejam satisfeitos, visam melhores salários e reconhecimento social. 

Outro estudo também aplicado com alunos foi o de Silva (2017). A autora realizou um 

estudo exploratório, embasada pela TAD. Em sua pesquisa, a autora buscou como objetivo 

compreender os benefícios da motivação para aprender música e conhecer o estado e o estilo 

motivacional dos alunos. Para isso, ela aplicou uma escala de 133 itens, através de um Survey 

com 64 alunos do ensino médio da Rede Estadual do Paraná. Como resultado, a pesquisadora 

constatou que a motivação para aprender música foi determinada pela satisfação das 

necessidades psicológicas básicas. Assim, as necessidades psicológicas básicas para o aumento 

da aprendizagem musical, diminuiu a evasão escolar e a reprovação dos alunos. 

Percebe-se que a grande maioria dos estudos citados nessa revisão de literatura, 

apresenta uma abordagem metodológica quantitativa, com o uso de instrumentos psicométricos. 

Além disso, o estudo constata que no Brasil ainda não foi desenvolvido um instrumento visando 

investigar os diferentes tipos de motivação ou a qualidade motivacional de alunos da educação 

básica para aprender música. Assim, um aspecto que pode contribuir para os avanços no campo 

da educação musical é a adaptação ou construção de uma escala psicométrica voltada para essa 

temática. Além disso, é importante ressaltar que para a construção de um conhecimento 

consistente a respeito da motivação na área de educação musical, os resultados sempre exigirão 

ser confrontados com novos estudos, com novas amostras, em novos contextos e com diferentes 

procedimentos metodológicos. 

Após esse levantamento de estudos a respeito da motivação e educação musical em 

diferentes contextos, percebe-se que são inúmeras as razões que influenciam o comportamento 

para o agir dos alunos. Essas pesquisas podem ser baseadas em diferentes referenciais teóricos, 

e fundamentas nas duas concepções seguintes: uma que trabalha com a questão do “por que” 

realizo a atividade (motivação intrínseca e extrínseca e teoria de metas), e outro que abrange as 
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questões de expectativa de capacidade ou de envolvimento proveitoso na realização da tarefa 

(teoria de expectativa e valor, e a teoria da autoeficácia). 

Ao observar os objetivos, procedimentos metodológicos e resultados desses estudos, 

constata-se o quanto é profundo investigar a motivação no processo de ensino e aprendizagem 

musical. Os dados nos mostram que a maioria das pesquisas analisadas se concentram apenas 

em algumas regiões do país, e em contextos específicos como licenciandos e professores. 

Assim, evidencia-se a carência novos estudos acerca da motivação dos estudantes para aprender 

música. Seguindo, no próximo capitulo discuto acerca do ensino de música na educação básica.  
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5 O ENSINO DE MÚSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A primeira parte desse capítulo será abordado fundamentos sobre o ensino de música 

no currículo escolar da educação básica, e relatos de como essa atividade está sendo praticada 

no município de Mossoró-RN, em razão de ser o contexto abordado para a presente pesquisa. 

Será apresentado um breve panorama histórico e progressivo acerca da música na escola de 

ensino regular, que nos permitirá entender de maneira mais ampla os passos que a educação 

musical percorreu até os dias atuais.  

A prática de aprender e/ou ensinar música no Brasil é uma atividade realizada desde o 

século XVI. Nesse período os jesuítas, em seus trabalhos de catequese, apresentavam aos 

indígenas o cantochão, um estilo de música erudita europeia. Até o período de 1773, que foi 

marcado pela extinção da companhia de Jesus, a música esteve intensamente presente na liturgia 

e em eventos religiosos. Os religiosos, por sua vez, praticavam música junto aos nativos para 

que fizessem parte de orquestras domésticas dos grandes senhores de engenho (QUEIROZ, 

2012). 

Segundo Amato (2006), a vinda de D. João VI possibilitou maior atenção e valorização 

da música, pois, com a chegada de músicos estrangeiros proeminentes, como o organista 

português José de Rosário e o Padre José Mauricio Nunes Garcia, essa arte passou a ocupar 

outros ambientes, e em consequência disso, novos teatros foram construídos na cidade da corte2. 

Logo após esse período, com o Decreto nº 1.331, de 1854, na cidade do Rio de Janeiro surgiram 

os primeiros registros da institucionalização do ensino musical na educação básica. Com a 

aprovação da reforma do ensino primário e secundário, foi incluído nesse documento “noções 

de música e exercício de canto” (BRASIL, 1854, p. 55), e o ensino de música de uma maneira 

geral para o ensino secundário. Em razão dessa determinação, houve um movimento em 

benefício à música, o qual também influenciou a criação do Conservatório Imperial de Música 

do Rio de Janeiro (QUEIROZ, 2012). 

No ano de 1980, o Decreto 981 (BRASIL, 1980) ressaltou a importância da música entre 

os conhecimentos essenciais para o desenvolvimento social do indivíduo e, além disso, esse 

documento sugeriu especificar melhor os conteúdos musicais a serem lecionados, como o 

conhecimento de compassos, claves, solfejos, leitura rítmica e melódica, bem como ter 

professores para atuarem especificamente com o ensino de música. Apesar da música ser 

 
2 O termo cidade da corte, “refere- se a instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro em 1808, e a transformação 

da capital da colônia em sede do Império Português, propiciou uma série de transformações tanto no aspecto físico 

da cidade quanto no comportamento de seus habitantes” (PEREIRA, 2017, p. 7). 
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mencionada nesses dois decretos como conteúdos importantes para a formação cultural daquela 

época, ela não ganhou amparo suficiente para ser inclusa nas escolas brasileiras. 

 

[...] as definições estabelecidas em tais documentos [...] não ganharam respaldo 

suficiente para garantir a presença da música na realidade das escolas brasileiras, tanto 

que outros documentos da legislação nacional destinados à educação básica, 

publicados nas duas primeiras décadas do século XX, não dão qualquer destaque à 

presença de conteúdos musicais na formação escolar (QUEIROZ, 2012, p. 28). 

 

Na década de 1920 aconteceram duas mudanças na legislação referente ao ensino de 

música: as escolas paulistas adotaram o método de musicalização “tonic-solfa”3 e uma lei 

federal de 1928 criou os jardins de infância, iniciando a musicalização voltada para essa faixa 

etária (AMATO, 2006). Já na década seguinte, mais precisamente no ano de 1931, por meio do 

Decreto nº 19.890, foi criado o canto orfeônico4 em várias séries do ensino secundário e 

estendido para todas as instituições ligadas aos governos paulista e carioca. Em consequência 

disso, foram fundadas duas importantes instituições para o ensino de música: a 

Superintendência de Educação Musical e Artística (SEMA), que era responsável por orientar, 

planejar e desenvolver os estudos musicais nas escolas e o Conservatório Brasileiro de Canto 

Orfeônico (CBCO), que tinha a função de capacitar os professores para atuarem como docentes 

do canto orfeônico (AMATO, 2006). 

Em 1961 foi criada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 

LDBEN, Lei nº 4.024 (BRASIL, 1961). Com o Decreto nº 51.215, nesse mesmo ano foi 

assinado o fim do canto orfeônico e sua substituição pela “educação musical”. 

 

O canto orfeônico, mesmo com a denominação Educação Musical, foi ministrado nas 

instituições públicas e privadas de ensino até o final da década de 60, seu 

desaparecimento na educação brasileira foi um processo paulatino. O marco oficial 

do termino desse projeto foi a promulgação da Lei 5.692/1971. (MONTI, 2011, p. 

416) 

 

Atravessando alguns anos, na segunda LDBEN brasileira, a Lei nº 5692/1971 

estabeleceu a “educação artística” para a escola regular (BRASIL, 1971). O grande marco desse 

decreto foi o ensino polivalente das artes nas escolas. Todavia, a lei não deixava explícita a 

obrigatoriedade dos conteúdos em cada nível de ensino. Contudo, defendia que o professor ou 

 
3 Uma técnica pedagógica para o ensino de solfejo, inventado por Sarah Ann Glover (1785-1867) e popularizado 

por John Curwen que o adaptou de um número de sistemas musicais anteriores. “O método inglês grafa as notas 

com letras (Dó por d, Ré por r, Mi por m, etc.), as quais também representam apenas a posição relativa dos sons, 

isto é, o intervalo entre eles” (GILIOLI, 2003, p. 61). 
4 Um tipo e prática musical com ênfase em estudos da leitura e da escrita musical, juntamente com o uso do canto 

de hinos e marchas como repertório de base (PENNA, 2012). 

https://pt.qwe.wiki/wiki/Sarah_Ann_Glover
https://pt.qwe.wiki/wiki/John_Curwen


57 
 

“educador artístico” teria que ser capaz de ensinar várias linguagens artísticas, entre as quais 

estabeleceram as artes visuais, o teatro, a dança e a música. Essa polivalência fragilizou o ensino 

específico em cada linguagem, esvaziando a prática pedagógica artística. Dessa maneira, a falta 

de profissionais na área e a não obrigatoriedade da aula de música tornou a educação musical 

um privilégio de poucos alunos (PENNA, 2004). 

Ao longo dos anos foi criada a nova diretriz estabelecida pela LDBEN de 1996. Em seu 

texto original o documento falava apenas sobre o “ensino de arte” (art. 26, §2º), deixando de 

utilizar o termo “educação artística”. Entre os anos de 1997 e 2000, o Ministério da Educação 

(MEC) emitiu os parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Esses parâmetros não colaboravam 

para uma definição precisa a respeito de como a música deveria ser trabalhada em sala de aula, 

assim como também não mostrava como tornaria viável a sua realização na prática escolar 

cotidiana (AMATO, 2006; PENNA, 2004). 

Em 2008, o ensino de música teve um avanço significativo, a lei 11.769 alterava o sexto 

parágrafo do artigo 26 da LDBEN, e a música passava a ser conteúdo obrigatório no ensino e 

arte (BRASIL, 2008). A lei não incluía a obrigatoriedade da disciplina Música5 no currículo da 

educação básica e nem obrigava a existência de um professor especialista em Música nessas 

escolas, e sim, a música deveria ser conteúdo obrigatório, porém não exclusivo do componente 

curricular (BRASIL, 2008). 

Logo em 2011, encerrou-se o prazo para a adaptação à Lei 11.769/08 e, em seguida, foi 

criado o parecer 12/2013 (BRASIL, 2013) homologado em 2016 (BRASIL, 2016), culminando 

quatro dias depois a criação da lei 13. 278/2016 que, em seguida, gerou a resolução 2/2016. 

Essa resolução define instruções para o preparo do ensino de Música na educação básica. Nela 

são mencionadas atribuições às escolas, secretarias de educação e instituições formadoras, 

inserindo a criação de concursos específicos para a contratação de professores graduados em 

música através das secretarias de educação (BRASIL, 2016d). O entendimento a respeito da 

revogação da Lei 11.769/2013 pela Lei 13.289 é juridicamente contestável.  

 

Se por um lado há o entendimento que houve alteração no inciso sexto da LDB e a 

antiga redação deva ser desconsiderada em face a atual, não há um processo de 

revogação expressa aberta até o presente momento. Há ainda o entendimento que a 

resolução 2/2016 está em vigor independente da lei 11.769/2008 por não haver outra 

resolução que substitua esta, que não é incompatível com a lei 13.278/2016, uma vez 

que a música continua contemplada dentro do componente curricular arte (PEREIRA, 

2017, p. 5). 

 

 
5 O termo “Música” aparece com letra maiúscula nessa resolução (BRASIL, 2016d). Essa ortografia sugere uma 

disciplina e não conteúdo, conforme expresso na lei 11.769/2008.  
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A Lei 13. 278/2016 além de excluir o texto da Lei 11.769, altera mais uma vez o ensino 

de arte na educação básica. Com a alteração, o documento declara que “as artes visuais, a dança, 

a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o 

§2º deste artigo” (BRASIL, 2016b), concedendo o prazo de cinco anos para que a lei seja 

adequada, isto é, até maio de 2021 ela precisa estar em execução. Todavia, a lei não expressa 

com clareza se as escolas precisarão ter professores para atuar nas quatro linguagens, ou se um 

docente que lecionará disciplina Arte precisa obrigatoriamente ensinar todas as linguagens 

retornando o papel do professor polivalente da LDBE de 1971 (PEREIRA, 2017). Esse autor 

alerta que com o prazo para as escolas se adaptarem até maio de 2021, se repete o erro da Lei 

11.769/08. 

 

Não há clareza sobre a forma que essas linguagens serão distribuídas e necessidade 

de recursos materiais, não se propõe a expansão dos cursos superiores e a formação 

continuada. Embora a resolução 2/2016 (BRASIL, 2016d) tenha regulado estes itens 

para a Música, incluindo a necessidade da criação de concursos públicos e processos 

seletivos para licenciados em Música, e com isso de alguma forma ter normatizado a 

necessidade de uma linguagem artística específica, o fato de esta ter sido criada oito 

dias após a lei 13.278/2016 não pôs em prática esta ação, uma vez que foram definidas 

diretrizes para a operacionalização de uma lei que já não existia no momento de sua 

criação, o que põe em cheque uma discussão sobre a vigência desta resolução 

(PEREIRA, 2016, p. 6). 

 

Apesar dos avanços conquistados voltados à educação musical nas escolas nos últimos 

anos, algumas dificuldades continuam sendo discutidas em pesquisas recentes a respeito do 

ensino de música nas escolas (PEREIRA, 2017; REIS; DUARTE, 2018; SANTOS, 2019). 

Esses estudos mostram que o ensino de música ainda encontra problemas para que possa ser 

desenvolvido com qualidade no currículo das escolas de educação básica. Algumas pesquisas 

a respeito da visão dos educadores musicais sobre sua atuação, revelam que há desejo por parte 

dos professores em realizar atividades musicais que sejam relevantes e significativas para os 

alunos, tornando a música mais valorizada no ambiente escolar (BEINEKE, 2000; DEL BEM, 

2001; PENNA, 2004).  

 

5.1 O ENSINO DE MÚSICA NA REDE PÚBLICA DE MOSSORÓ 

 

Antes de iniciar os fundamentos dessa seção a respeito do ensino de música na rede 

pública de Mossoró, é importante deixar claro que as atividades musicais desenvolvidas na 

educação básica do município, acontecem tanto em escolas da rede estadual coordenada pela 

Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC/RN), como nas 

instituições da rede municipal de ensino, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 
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Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SEMECE). Dessa forma, será apresentado alguns 

princípios e ideias em relação ao ensino de música encontrados nos Planos de Educação das 

referidas secretarias.  

Em 13 de Julho de 2010, por intermédio da Lei 12. 287/2010, foi construída uma nova 

matriz curricular dos conteúdos da disciplina Arte no município de Mossoró-RN, propondo um 

plano municipal pedagógico para o ensino da Arte/Educação nas escolas da rede municipal de 

ensino. De acordo com o documento que tem como título “Concepção e proposta de 

Implantação” (CPI/2011), as práticas pedagógicas desenvolvidas por meio das quatro 

linguagens artísticas (Artes visuais, Teatro, Dança e Música) devem valorizar os bens artísticos 

e culturais, identificando manifestações, galeria, museus, monumentos e artistas existentes no 

município (MOSSORÓ, 2011). 

Já em 27 de janeiro de 2016 foi aprovado o Plano Estadual de Educação do Rio Grande 

do Norte (PEE-RN 2015-2025), bem como seu Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto 

no art. 214 da Constituição Federal, no art. 142 da Constituição Estadual e no art. §8º da Lei 

Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE 

2014-2024). Nesse documento, o PEE-RN (2015-2025) apresenta nove (09) competências 

específicas pra o ensino de Arte. 

 
Quadro 2 - Competências específicas do ensino da Arte apresentada no PEE-RN/2016. 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENSINO DA ARTE 

• Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno 

social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos 

tempos e espaços, para reconhecer a Arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a 

diferentes contextos e dialogar com as diversidades. 

•  Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas 

possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, 

nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações.  

• Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas manifestas na Arte e 

nas culturas que constituem a identidade brasileira –, sua tradição e manifestações contemporâneas, 

reelaborando-as nas criações em Arte. 

• Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola 

e de fora dela no âmbito da Arte.  

•  Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística. 

• Estabelecer relações entre Arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma crítica e 

problematizadora, modos de produção e de circulação da Arte na sociedade. 

• Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por meio de 

exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas. 

• Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas Artes.  

• Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias 

e diferentes visões de mundo 

Fonte: Elaboração própria em 2021. 
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Ainda de acordo com o PEE-RN (2015-2025), os Planos Municipais de Educação 

elaborados pelas secretarias que compõem a rede de ensino do estado do RN precisam estar 

vinculados ao da rede estadual, apresentando metas e estratégias semelhantes. 

 

Art. §3º Os gestores estaduais e municipais, vinculados aos Poderes Executivos do 

Estado e dos seus Municípios, adotarão, nos limites das suas competências 

administrativas, as medidas necessárias à realização das metas e das estratégias 

previstas no Anexo a esta Lei, em obediência ao regime de colaboração previsto pelo 

art. 211, §2º, §3º e §4º, da Constituição Federal. [...] Art. §8º Os Planos Municipais 

de Educação guardarão compatibilidade com o Plano Nacional de Educação, 

instituído pela Lei Federal nº 13.005, de 2014, e com o Plano Estadual de Educação, 

aprovado por esta Lei, para que seja possível o cumprimento uniforme de metas e 

estratégias, nos 10 (dez) anos subsequentes à sua vigência (PEE-RN, 2016). 

 

Os artigos observados na PEE-RN/2016, deixam claro que deve haver uma consonância 

de metas e estratégias entre os planos de educação do estado e dos municípios, para que 

transcorra uma organização pedagógica e uma perspectiva de produção colaborativa do 

conhecimento. O quadro 3 apresenta as propostas de conteúdo curriculares para o ensino de 

música nas escolas de rede pública de Mossoró/RN, e os métodos de avaliação apresentados 

nos Planos de Educação das secretarias em questão. 

 

Quadro 3 - Propostas de conteúdo para as aulas e Música e procedimentos de avaliação do PEE-

RN/2016 e da CPI/2011. 
PLANO DE 

EDUCAÇÃO 

PROPOSTAS DE CONTEÚDOS 

PARA AS AULAS DE MÚSICA 

PROCEDIMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Plano Estadual de 

Educação (PEE-RN, 2016) 
• Usos e funções da música; 

• Propriedades do som e os 

elementos constitutivos da 

música; 

• Fontes sonoras; 

• Gêneros musicais; 

• Processos de criação; 

• Registros e notação musical; 

• Regência musical; 

• Identidade musical Brasileira; 

Circulação da música (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2016). 

A avaliação será diagnóstica a fim de 

perceber o que os estudantes já sabem 

para tomar como ponto de partida das 

situações de ensino e aprendizagem. 

Será processual na medida em que 

durante todo o percurso das atividades 

propostas, serão observadas a evolução 

das seis dimensões do conhecimento em 

Arte, com o propósito de identificar 

avanços e necessidades. Será formativa 

quando as aprendizagens são discutidas 

com os estudantes, dando oportunidade 

para a autoavaliação e consciência que 

foi do aprendido. Considerando a 

articulação entre as seis dimensões do 

conhecimento e a partir das observações 

e registros realizados, o professor 

deverá atribuir uma nota ao estudante, 

como solicita a legislação vigente. 

Organização de atividades práticas, 

individuais e em equipe, rodas de 

conversa, debates, discussões, 

seminários artísticos, projetos, mostras 

e exposições, apresentações, 

espetáculos, feira de conhecimento, 

festivais, entre outros. 



61 
 

Continua 
PLANO DE 

EDUCAÇÃO 

PROPOSTAS DE CONTEÚDOS 

PARA AS AULAS DE MÚSICA 

PROCEDIMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Plano Estadual de 

Educação (PEE-RN, 2016) 

 Pesquisas (questões ou situações-

problema), ensaios, exercícios, testes, 

provas. Práticas e vivências, registros 

individuais e coletivos: jogos; relatos de 

experiência; diários de bordo; processos 

e criações artísticas; críticas, mapas 

culturais, portfólios ou pastas de 

trabalhos, registros sonoros, fílmicos e 

fotográficos (RIO GRANDE O 

NORTE, 2016). 

Concepção e Proposta e 

Implantação (CPI-

MOSSORÓ, 2011) 

• Musicalização: conceito e teoria 

musical; escrita musical com 

notação tradicional;   

• Identificação dos artistas 

formadores do patrimônio musical 

do município de Mossoró: Auto da 

Liberdade (Hino Nacional 

Brasileiro e Hino de Mossoró); 

• Identificação dos diferentes 

grupos sociais e étnicos que 

compõem a cultura mossoroense e 

sua contribuição para a construção 

do patrimônio cultural do 

município de Mossoró; 

• Audição, identificação e 

interpretação dos diferentes 

gêneros musicais (popular, erudito 

e folclórico e a influência dos 

estilos internacionais na música 

popular brasileira; 

• A influência do ritmo sobre o 

corpo; 

• Pesquisa auditiva (som, ritmo e 

silêncio) com sons naturais e 

artificiais; 

• Relaxamento, aquecimento, 

técnica vocal e prática de canto 

individual e /ou conjunto; 

• Coleta de dados sobre a música nas 

culturas: negra, indígena e 

portuguesa; 

• A música como forma de diversão, 

estímulo, relaxamento e expressão 

religiosa: Oratório de Santa Luzia;  

• Experiências estéticas adquiridas, 

sonorizando situações, fatos, 

imagens, representação gráfica e 

partituras; 

• Pesquisa sobre os espaços 

culturais e a atuação musical dos 

artistas mossoroenses; 

• Identificação dos artistas que 

contribuíram para a formação do 

patrimônio musical do município 

de Mossoró; 

 

A avaliação será contínua e progressiva, 

dimensionada na Avaliação formativa:  

competências, conhecimentos, atitudes 

e habilidades, adequadas à natureza da 

aprendizagem, levando em conta não só 

os resultados das atividades propostas e 

realizadas, o produto, mas também, o 

que ocorreu no caminho, o processo. 

Para isso observaremos as seguintes 

indagações elencadas: 

•  “Que tentativas o aluno fez para 

realizar a atividade? 

•  Que dúvidas manifestou? 

• Como interagiu com os outros alunos? 

• Demonstrou alguma independência? 

• Demostrou interesse? 

• Revelou progressos em relação ao 

ponto em que estava?” (MOSSORÓ, 

2011). 
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Continua 

Conclusão 
PLANO DE 

EDUCAÇÃO 

PROPOSTAS DE CONTEÚDOS 

PARA AS AULAS DE MÚSICA 

PROCEDIMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Concepção e Proposta e 

Implantação (CPI-

MOSSORÓ, 2011) 

• Forró: conceito e história na 

formação da cultura nordestina; 

• Audição de músicas variadas; 

• Pesquisa sobre os espaços culturais, 

atuação dos músicos nordestinos e 

sua contribuição para a formação 

do patrimônio cultural do 

município de Mossoró: Chuva de 

Bala no país de Mossoró; 

• Exploração dos sons naturais, 

artificiais, ritmos e o silêncio em 

estruturas sonoras e rítmicas, para 

criação de composições e 

improvisações vocais e 

instrumentais; 

• Construção de instrumentos 

musicais alternativos, com 

materiais diversificados; 

• A música popular brasileira e a 

influência dos elementos básicos 

da linguagem musical de origem 

indígena, negra e portuguesa; 

• Características das tendências 

estéticas e dos movimentos de 

manifestos artísticos brasileiros 

(bossa nova, tropicalismo, canção 

de protesto, jovem guarda, entre 

outros), seus artistas e produções 

mais significativas das tendências 

estudadas (MOSSORÓ, 2011). 

 

Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

 

Ao analisarmos os dados apresentados no Quadro 3, percebemos que o PEE-RN/2016 

apresenta em sua proposta pedagógica uma forma mais básica e sistemática dos conteúdos 

musicais, tais como ritmo, melodia, harmonia, propriedades do som, regência, notação musical, 

entre outros. Em contrapartida, a CPI/2011 além de apresentar uma proposição de conteúdos 

semelhantes, sugere uma prática musical voltada para um conceito regional, isto é, fortalecendo 

o conhecimento dos movimentos artísticos e culturais que colaboraram e ainda contribuem para 

o patrimônio musical do município de Mossoró. 

Ao observarmos os procedimentos de avaliação para as aulas de música expostos nos 

Planos de Educação, percebemos algumas diferenças entre estes. O PEE-RN/2016 indica um 

método avaliativo diagnóstico, processual e formativo. O aluno terá espaço para discutir junto 

ao professor todos os processos de aprendizagem desenvolvidos em sala de aula e, a partir dos 

registros, observações, apresentações, relatos, testes, provas, seminários, entre outros, o docente 

deverá conceder uma nota ao estudante como solicita a legislação.  
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Já a CPI/2011 apresenta um método de avaliação contínuo e progressivo, refletindo as 

atividades e habilidades dos resultados das tarefas que acontecem no caminho do processo da 

aprendizagem. Esse Plano Municipal ao contrário do PEE-RN/2016, não aponta a 

obrigatoriedade do professor em atribuir uma nota ao aluno. Isto é, o estudante participa e 

realiza as tarefas musicais, porém, ao final dos bimestres, de acordo com a divisão sistemática 

do ano letivo, ele não será cobrado através de instrumentos, como teste ou prova, conforme a 

figura a seguir.   

                        

Figura 2 - Diferentes métodos avaliativos apresentado no PEE-RN/2016 e CPI/2001 

 
Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

Os diferentes modelos de avaliação apresentados pelas secretarias, mostram que as 

escolas da Rede Estadual sugerem um sistema de avaliação mais objetivo e somativo. Por outro 

lado, a rede municipal de ensino propõe um procedimento contínuo restringindo um modelo 

mais somativo. O estudo de Silva (2015) apresenta através de narrativas de professores de 

música da rede municipal de Mossoró, que, de fato, há uma diferença em relação aos sistemas 

de organização dos diários, assim como também nos processos avaliativos dos estudantes, 

quando comparado aos processos da rede estadual em atividades musicais. 

No entanto, não podemos afirmar qual seria o método avaliativo ideal para ser aplicado 

em aulas de música. Contudo, segundo Selbach (2010, p. 142) um oportuno sistema de 

avaliação em Arte “deve ir além das provas, avaliando os alunos por observações dentro e fora 

da sala de aula, por meio de entrevistas, trabalho em grupo, diários de bordo, esboços de 

trabalhos, entre outros recursos”.  
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Souza (2010) por sua vez, relata que a avaliação em música deve considerar o mundo 

vivido das atividades que tiveram como resultado o alcance de conhecimento e das técnicas que 

foram empregados. Por esse motivo, “mais do que mensurar as habilidades de responder a 

questões escritas ou aplicar testes, o mais importante é avaliar as habilidades de ouvir, apreciar, 

executar ou criar música” (SOUZA, 2010, p. 14). Diante disso, percebemos que a avaliação em 

música deve estar inserida nos projetos políticos pedagógicos das escolas, precisando ser 

discutida, organizada e compartilhada com os alunos, professores e seu setor administrativo, 

para que, dessa forma, sejam estabelecidas de maneira mais clara e adequada as atividades 

desenvolvidas. 

Algumas pesquisas já foram realizadas no município de Mossoró com o propósito de 

conhecer a realidade do ensino de Arte/Música dentro do contexto da rede púbica (ALVES, 

2011; NÁDER et al., 2013; SILVA, 2015). Esses estudos confirmaram que a música vem sendo 

trabalhada nas instituições, porém, grande parte dos professores não possui formação específica 

em música, isto é, muitos desses são professores polivalentes que dentro da disciplina de artes 

trabalham música ainda de forma superficial. 

Em um estudo recente feito por Silva (2015), o autor identifica um equívoco no edital 

(Edital Nº 001/2013)6 do concurso que abriu vagas para professor de música no município de 

Mossoró, em relação ao documento que norteia o ensino de arte desse município e também em 

relação à legislação nacional, que trata o ensino de música como obrigatório, mas não exclusivo, 

dentro do componente curricular artes. O problema do edital é que o mesmo prevê seis vagas 

para professores de música sendo que, de acordo com os planos de educação, tanto local quanto 

nacional, a música não está desagregada do componente curricular Arte como uma disciplina 

autônoma. Sendo assim, de acordo com a legislação nacional, as vagas abertas pelo concurso 

Edital Nº 001/2013 que foram ofertadas para professor de música, deveriam ser destinadas para 

professor de arte/música. Dessa forma, devido a esse equívoco, os professores que estão 

atuando na rede municipal de ensino de Mossoró na disciplina de Arte, teoricamente atuam 

como se fossem professores da disciplina Música. 

Em entrevistas realizadas com os professores de música que atuam na Rede Municipal, 

o autor observou que os docentes se sentem um tanto desvalorizados em meio aos outros 

colegas de trabalho, visto que o professor de música não dispõe de lista de frequência das turmas 

lecionadas, assim como não participa das propostas avaliativas construídas pelos demais 

professores. Para além disso, o autor constatou que a presença de professores específicos para 

 
6 Edital Nº 001/2013, disponível em: 

http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/concursos/prefeituramossoro2013/informacoes.php 
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trabalhar música nas salas de aula da Rede Municipal de ensino de Mossoró vem acontecendo 

com o uso de práticas e conteúdos especificamente musicais. No entanto, por ser uma atividade 

que ainda está em fase de implementação, os professores de música ainda não conseguem contar 

com um espaço e estrutura apropriados para desenvolverem suas tarefas. Dessa maneira, eles 

estão tendo que adaptar às condições de trabalho e elaborar outras alternativas para produzirem 

suas práticas (SILVA, 2015). 

A partir dessas informações apresentadas a respeito do ensino de música no município 

de Mossoró, entendemos que todos os aspectos socioambientais apresentados podem intervir 

nos processos motivacionais do aluno para aprender. Segundo Rufini e Engelmann (2015, p. 

237), 

No ambiente formal de aprendizagem, quando se trata da motivação dos estudantes, 

estão presentes particularidades que os diferenciam de outros, como trabalho, lazer, 

passatempos, etc. Entre outros aspectos mais destacados estão a obrigatoriedade da 

presença do aluno dentro da sala de aula, os conteúdos curriculares, as atividades 

previamente definidas, o número elevado de alunos nas classes, o que inviabiliza um 

atendimento mais individualizado, a atribuição de notas pelo desempenho em 

trabalhos e provas, a socialização de resultados, entre outros. 

 

A motivação como propósito de socialização não consegue ser ensinada e muito menos 

treinada. Cabe ao professor ter esse papel motivador, analisando e revendo determinadas 

atitudes negativas e ideias incorretas que os docentes podem ter e que, de certa forma podem 

pôr em perigo o seu trabalho de socialização para uma motivação favorável e benéfica do aluno 

(BZUNECK, 2004b). Verificar a motivação dentro do contexto escolar requer a discussão de 

vários fatores ligados ao comportamento do aluno. Nesse sentido, Tapia (2004) assegura que a 

motivação está relacionada ao convívio prático entre as características particulares dos 

estudantes e o contexto em que as tarefas escolares são realizadas. 

Nessa mesma perspectiva, Hallam (2012) reforça que a motivação do aluno para 

envolver-se em atividades musicais, depende também do ambiente de ensino-aprendizagem, 

que coloca o professor como importante influenciador por sua didática e seu conhecimento. 

Assim, pensamentos, reflexões e ações nessa perspectiva, contribuem para que a música se 

estabilize nas escolas públicas e, consequentemente, desperte a motivação na aprendizagem 

musical dos alunos. 
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6 METODOLOGIA 

 

6.1 ABORDAGEM E TIPO DA PESQUISA 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste estudo, corresponde a uma 

pesquisa descritiva de natureza exploratória e correlacional. O trabalho consiste na identificação 

e descrição da qualidade motivacional dos alunos, assim como na relação entre as variáveis da 

pesquisa. “Os estudos de natureza descritiva propõem-se investigar o "que é", ou seja, é 

descobrir as características de um fenômeno como tal. Nesse sentido, são considerados como 

objeto de estudo de uma situação específica, um grupo ou um indivíduo” (RICHARDSON, 

2010, p. 71).  

O estudo exploratório serve para obtermos informações sobre a possibilidade de realizar 

uma pesquisa a respeito de um contexto ainda não conhecido, e a partir disso levantar 

informações acerca deste cenário. Geralmente busca explorar ambientes, identificar áreas, 

pesquisar problemas do comportamento humano e investigar a relação entre essas variáveis 

(SAMPIERI, et al., 2013). A pesquisa correlacional, por sua vez, analisa as correlações entre 

um fator e outro, ou outros fatores. A grande vantagem desse tipo de pesquisa, “é que ela nos 

permite estudar muitas variáveis simultaneamente, possibilitando conhecer o grau de 

relacionamento existente e não somente se o efeito esteve presente ou não” (GRESSLER, 2004, 

p. 58).   

Nesse mesmo sentido, Richardson (2010) relata que os estudos que procuram investigar 

a correlação entre variáveis são fundamentais para as diversas Ciências Sociais, pois permitem 

administrar simultaneamente um grande número de variáveis, e por meio de técnicas estatísticas 

de correlação especificar o grau pelo qual as diferentes variáveis estão relacionadas, oferecendo 

ao pesquisador o entendimento do porquê as variáveis estão operando. Esse tipo de estudo deve 

ser realizado quando o pesquisador deseja obter melhor entendimento do comportamento de 

diversos fatores e elementos que influenciam sobre determinado fenômeno. 

Diante da natureza deste estudo, a abordagem que melhor nos ampara para alcançarmos 

nossos objetivos é a quantitativa. Segundo Richardson (2010, p. 70), 

 

O método quantitativo, como o próprio nome indica caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento 

delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples, como percentual, 

média, desvio-padrão, às mais complexas como coeficiente de correlação, análise de 

regressão, etc. [...] Representa a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar 

distorções de analises e interpretações, possibilitando, consequentemente, uma 

margem de segurança quanto as inferências. 
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Usualmente os instrumentos de coleta de dados aplicados para esse tipo de abordagem 

são questionários padronizados abrangendo respostas pré-codificadas, os quais podem ser 

capazes de serem respondidos e autopreenchidos na presença do pesquisador. Dessa forma, os 

estudos quantitativos usam métodos empíricos visando o máximo de objetividade possível 

(PINTO; GUASELLI, 2008). 

 

6.2 ALGUNS PRINCÍPIOS SOBRE A PSICOMETRIA E A ESTATÍSTICA 

 

Para compreendermos a análise dos dados que serão apresentados nesta pesquisa, torna-

se necessário o conhecimento de alguns conceitos elementares a respeito da psicometria e da 

estatística. Nos últimos anos o uso de estudos psicométricos em investigações acerca da 

motivação vem se tornando um agente fundamental por explicar e auxiliar o entendimento 

comportamental do indivíduo.  

De acordo com Pasquali (2009), a psicometria representa a teoria, a técnica e medidas 

dos processos mentais, principalmente aplicada na área da psicologia e da educação. Ela é 

fundamentada na teoria da medida em ciências em geral, isto é, “do método quantitativo que 

tem como principal característica e vantagem, o fato de representar o conhecimento da natureza 

com maior precisão do que a utilização da linguagem comum para descrever a observação dos 

fenômenos naturais” (p. 993). O autor ainda reforça que de um modo geral, a psicometria busca 

explicar o sentido que têm as respostas dadas pelos sujeitos a uma série de tarefas 

tradicionalmente chamada de itens (PASQUALI, 2004; 2009). Cronbrach (1996) por sua vez, 

descreve que a psicometria é um considerável instrumento para compreender os aspectos do 

comportamento, da personalidade e aprendizagem, analisar dados numéricos e quantificar as 

evidências desses aspectos. 

Segundo Guimarães (2003, p. 94) as principais características da abordagem 

psicométrica se dão em quatro aspectos: “a definição da tarefa, a objetividade dos registros, o 

rigor da avaliação e a ênfase na precisão e validação desses instrumentos”.  A autora ainda 

destaca que a testagem é um dos processos dentro do conceito mais amplo de avaliação, não 

descartando a possibilidade de utilizar outros procedimentos a fim de acrescentar determinado 

julgamento. Tendo como base diferentes tipos de testagem, uma avaliação psicológica pode 

acontecer a partir de um teste mais objetivo, com muita rigidez e objetividade nos 

procedimentos, como por exemplo o psicométrico, até determinados testes denominados como 

impressionistas, no qual é baseado em interpretações subjetivas (CRONBACH, 1996). 
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A estatística é uma área de conhecimento formada por um conjunto de métodos 

matemáticos que contribuem para as pessoas tomarem decisões. É uma metodologia 

desenvolvida para coletar, classificar, apresentar, analisar e interpretar dados quantitativos e a 

utilização desses dados para a tomada de decisões (ALVES et al., 2011; TOLEDO; OVALLE, 

1995). Vale ressaltar que a estatística sendo composta por um conjunto de métodos, irá informar 

a respeito dos dados que estiverem disponíveis, seja qual for a fonte de coleta. Podemos citar 

como exemplo, em exames médicos clínicos, a estatística auxilia os médicos a compreender as 

condições de saúde do examinado a partir de uma amostra de algumas substâncias biológicas, 

como o sangue. Na psicologia, os dados têm relação a comportamentos coletados de uma parte 

da população (PASQUALI, 2010). “Para a estatística, somente interessam os fatos que 

englobam um grande número de elementos, pois ela busca encontrar leis de comportamento 

para todo o conjunto e não se preocupa com cada um dos elementos m particular 

(CASTANHEIRA; PIZARRO, 2003, p. 13).  

De acordo com Woolfolk (2000), a psicometria e a estatística permitem verificar a 

ocorrência de um comportamento humano mediante a observação de desvios, médias, 

distribuição de frequência, cálculo de probabilidades e formulações de hipóteses, não 

descartando a possibilidade de haver diferenças regionais e temporais. Dessa forma, no campo 

da psicologia são produzidos testes padronizados e sistemáticos para observar, analisar e 

descrever tipos de comportamento através de escalas numéricas ou de categorias fixas, com o 

objetivo de mensurar o fenômeno, isto é, descrevê-lo quantitativamente e numericamente 

através dos escores, graduações e classificações.  

 

6.2.1 Confiabilidade e Validade de Instrumentos Psicométricos 

 

Na atualidade, é notório o crescimento de instrumentos psicométricos que avaliam as 

características psicossociais em diferentes contextos que o indivíduo atua. Por essa razão, 

pesquisadores vem alertando para o cuidado na avaliação das propriedades dos questionários, 

permanecendo atento à escolha adequada de um instrumento, garantindo a qualidade e seus 

resultados. Antes de ser considerado apto para uso, o instrumento deve apresentar dados 

precisos, válidos e interpretáveis para a avaliação do contexto em que está sendo aplicado. É 

preciso realizar uma avaliação objetiva, compreendendo a determinação de sua confiabilidade 

e validade (PASQUALI, 2003) 

Ainda segundo Pasquali (2003), o questionário é considerado válido quando ele 

corresponde aos critérios básicos que afirmem sua conveniência. Para que ocorra a análise dos 
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dados, e os resultados apresentados na pesquisa sejam confiáveis na representação de uma 

população, o instrumento precisa passar pelo processo de validação. Todavia, a mensuração das 

variáveis diverge quanto às suas facilidades de análise. Segundo o autor, as variáveis 

quantitativas como sexo e idade são mais fáceis de serem obtidas, uma vez que são 

características pontuais. Já outra variável, como por exemplo o senso de autonomia, é mais 

subjetiva e depende de uma teoria sobre sua consideração. Dessa forma, a construção de um 

questionário próprio necessita passar por um processo para avaliar se este é capaz de ser 

reproduzido e aplicado em outras situações e contextos. Segundo Pasquali (2009), esse processo 

é chamado de validação. O pesquisador ainda relata que os testes psicológicos são instrumentos 

de medida, e por essa questão devem apresentar os resultados de suas propriedades 

psicométricas que comprovem sua validade. 

Contudo, entre os autores e estudiosos, não existe uma uniformidade a respeito de quais 

procedimentos devem ser utilizados, pois, de acordo com o objetivo de cada estudo, diferentes 

métodos estatísticos podem ser aplicados (TABACHNICK; FIDELL, 2006). No caso dos testes 

psicológicos, independentemente do tipo de medida que o investigador irá utilizar, dois pontos 

essenciais devem ser verificados: a confiabilidade ou fidedignidade e a validade do instrumento 

(PASQUALI, 2009). Essas características de análise podem ser encontradas em vários estudos 

(GUIMARÃES, 2003; BZUNECK; GUIMARÃES, 2007; NEVES; BORUCHOVITCH, 2004; 

CERNEV, 2011; RUFINI et al., 2011). 

A confiabilidade e fidedignidade, refere-se à consistência das medidas, ela informa em 

que medida as diferenças individuais na execução são consideradas verdadeiras, isto é, as 

características apresentadas pelo instrumento podem ser decorrentes de equívocos casuais ou 

qualquer condição insignificante para o objetivo da medida naquela circunstância. Guimarães 

(2003, p. 100), reforça que: 

A fidedignidade ou confiabilidade refere-se à consistência da medida, podendo ser 

encontrada pela comparação entre os escores obtidos por uma mesma pessoa em 

momentos diferentes, pela seleção de um conjunto de itens equivalentes ou com a 

avaliação de diferentes examinadores. De modo geral, a fidedignidade de um teste 

informa em que medida as diferenças individuais no desempenho são verdadeiras, ou 

seja, referem-se às características consideradas pelo teste ou podem ser decorrentes 

de erros casuais ou qualquer condição irrelevante para o objetivo da medida, naquela 

situação. 

 

 De um modo geral, a confiabilidade mede a relação entre si dos diferentes itens de um 

mesmo instrumento. A confiabilidade de um teste pode ser obtida através de análise de 

circunstâncias internas, que indica se todas as subpartes do questionário medem a mesma 

característica (PASQUALI, 2003; 2008).  



70 
 

A validade de um teste psicométrico é um processo que procura confirmar a utilidade 

da medida realizada, isto é, o significado das pontuações obtidas. Em outras palavras, “informa 

sobre o que o teste mede objetivamente e o que pode ser inferido a partir de seus resultados” 

(GUIMARÃES, 2003, p. 100). Conforme Pasquali (2009) as técnicas que viabilizam e 

demonstram validade para os instrumentos psicológicos estão fundamentadas em três principais 

tipos de investigação: a validade de conteúdo, validade de critério e validade de construto. 

A validade de conteúdo abrange o conteúdo sistemático do questionário, determinando 

sua compreensão em relação ao comportamento a ser medido. Tem por objetivo verificar se o 

teste é capaz de medir aquilo que se pretende. No caso desta pesquisa, a motivação dos 

estudantes nas aulas de música. Essa forma de validação é realizada pelo julgamento de 

especialistas da área. A validação por critério busca verificar em que medida a escala aponta 

diferenças individuais relacionadas a determinadas características, consonante com um critério 

padrão, isto é, os dados são contrapostos com algum critério ou medida. Esta consiste na 

capacidade de o instrumento agir como preditor de outra variável independente, mas que 

verifique o mesmo item. Por fim, a validade de construto constitui a maneira direta de analisar 

a hipótese da legitimidade da representação dos comportamentos entre diferentes populações 

(PASQUALI, 2003; 2009; GUIMARÃES, 2003).  

 

6.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A partir do objetivo apresentado nesta pesquisa, de investigar a motivação de alunos de 

música da rede pública sob a perspectiva da TAD, o survey interseccional se mostrou mais 

apropriado para realizar este estudo. De acordo com Cohen, Manion e Marrion (2007), o survey 

é considerado um método que coleta dados em determinado momento com propósito de 

descrever a natureza das condições já existentes, comparar e determinar relações que existem 

entre eventos peculiares. Esse método tem como objetivo descrever uma amostra em um 

determinado tempo e apontar relações entre suas variáveis (COHEN; MANION; MORRISON, 

2007). 

O survey utilizado neste trabalho, foi baseado na internet. Segundo Gil (2018), a 

utilização de internet para a realização de pesquisas está cada vez mais comum. O survey 

aplicado via internet pode ser adotado em forma de e-mail ou com questionário anexo; e-mails 

dos respondentes, encaminhando-os a um endereço eletrônico na web ou elaborado via web site 

permitindo livre acesso a qualquer navegador. Além disso, o autor reforça que os instrumentos 

de coleta de dados em forma de HTML têm apresentado uma maior procura em razão da 
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facilidade no auxílio de armazenamento de dados para futuras análises. A pesquisa que utiliza 

esse recurso tecnológico é denominada “survey baseado na internet”. 

 

6.3.1 Definição da Amostra 

 

Com o propósito de alcançar os objetivos apresentados neste estudo, buscou-se 

estabelecer a seguinte população: estudantes dos níveis fundamental II e médio da rede pública 

de Mossoró participantes de atividades musicais em sua rotina escolar. Todavia, para esta 

pesquisa, não foi possível identificar a população real dos estudantes, uma vez que as secretarias 

estaduais não disponibilizaram as locações dos professores com formação especificamente em 

Música. Sendo assim, este estudo é considerado não probalístico.  

Segundo Loesch (2012), pesquisas não probalísticas são apropriadas quando o 

pesquisador não dispõe do número real da população da amostra, mas, entretanto, quer 

investigar mais profundamente um determinado fenômeno. Malhotra (2006) por sua vez, 

fundamenta que esse tipo de amostragem é utilizado em pesquisas onde não são necessárias 

projeções para a sua população. Isto é, o interesse enfatiza na proporção da amostra que poderá 

apresentar várias respostas e expressar diferentes atitudes. Dessa forma, para que obtivéssemos 

uma amostra mais representativa possível, utilizamos três critérios para a realização da amostra: 

o critério geográfico, o critério baseado no próprio instrumento e o critério de inclusão.  

O primeiro critério para a definição da amostra foi o critério geográfico. Primeiramente 

a amostra teve caráter intencional (COHEN; MANION; MORRISON, 2007), pois os primeiros 

contatos foram realizados em escolas de rede pública de Mossoró que possuíam em seu quadro 

docente professores graduados em Música. No segundo momento o procedimento de 

amostragem contou com a abordagem bola de neve para aumentar o número de respondente à 

amostra. Continuando essa abordagem, a informação foi estabelecida com os professores e 

alunos que indicaram outros professores de seu conhecimento que pudessem também mediar o 

contato com os estudantes para participarem da pesquisa. 

O segundo critério para a seleção amostral teve como base a própria escala. Segundo 

Tabachinick e Fidell (2006), é possível mensurar uma amostra tendo como base o número de 

questões que abrangem o teste utilizado. Esse procedimento acontece quando não é possível 

definir claramente a população a ser pesquisada. Nessa ocasião, os autores determinam uma 

quantidade mínima de três a cinco respondentes independentes para cada item, dependendo da 

quantidade de questões de cada instrumento e do perfil da população que se deseja investigar. 
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O terceiro critério para definirmos a amostra foi de inclusão. Diante desse critério, os 

estudantes deveriam estar matriculados e frequentando regularmente as atividades musicais em 

escolas da rede pública de Mossoró e ter disponibilidade de participar voluntariamente da 

pesquisa. Dessa forma, a amostra foi direcionada de maneira a ter uma maior representação do 

universo de alunos de música da rede pública. 

Atendendo os critérios citados, o link do questionário foi enviado para 898 estudantes, 

obtendo-se 81% de retorno, ou seja, 726 alunos responderam, se enquadrando em todos os 

critérios de seleção da pesquisa, compondo assim a presente amostra.  

 

6.3.2 O Instrumento de Coleta de Dados 

 

Medidas de qualidade de um estudo têm sido bastante utilizadas no âmbito da psicologia 

educacional afim de verificar como as influências de determinados comportamentos incidem 

sobre um indivíduo (CERNEV, 2011). As pesquisas embasadas na perspectiva social cognitiva 

da motivação, destacam que educadores e psicólogos utilizam como procedimentos 

metodológicos o uso de escalas de medidas para entender as crenças, percepções e sentimentos 

que as pessoas possuem sobre as influências do ambiente em que estão colocadas. Contudo, 

essas escalas carecem de critérios cuidadosos para sua construção e aplicação que confirmem 

sua confiabilidade e validade de um estudo (PASQUALI, 2008). 

Pela circunstância de não encontrarmos na área de música instrumentos de pesquisa 

específico que investiguem a qualidade motivacional de alunos de música da rede pública sob 

a perspectiva da TAD, buscou-se na literatura do campo da psicologia educacional os 

procedimentos fundamentais para a construção de uma escala própria. De acordo com 

Gudmundsson (2009), para a construção de testes e escalas de medidas algumas etapas 

específicas devem ser definidas. O autor enfatiza que se deve definir de forma clara os objetivos 

do teste e a especificação do contexto, obter revisões da versão inicial por juízes independentes, 

escolher amostras viáveis, e por fim avaliar a precisão, confiabilidade e validade. 

As avaliações psicológicas e educacionais encontram-se entre as contribuições mais 

relevantes das ciências cognitivas para a sociedade. Essas avaliações oferecem informações 

essenciais para a tomada de decisão do indivíduo, impactando em sua vida social como um 

todo. Entre os grupos impactados podemos citar, os pais, os estudantes, os professores, os 

familiares, entre outros (REPPOLD, 2011). Além disso, Andrade e Valentini (2018, p.29), 

afirmam que “é reconhecido o potencial da área para construir conhecimento a respeito de 
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construtos psicológicos, bem como para produzir, orientar, monitorar e encaminhar ações e 

intervenções sobre os indivíduos avaliados”. 

Levando em consideração a importância e a seriedade da testagem como etapa do 

processo de avaliação psicológica, foram consideradas as recomendações do Sistema de 

Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI),  que a partir da Resolução do Conselho Federal 

de Psicologia (CFP) nº 009, de 25 de abril de 2018, discutem os principais aspectos 

psicométricos considerados indispensáveis para a construção e testes psicológicos, tais como: 

evidências de precisão/fidedignidade, evidências de validade e o sistema de correção e 

interpretação dos escores. 

 

Quadro 4 - Principais aspectos psicométricos considerados indispensáveis para a construção de 

testes psicológicos 
 

 

Evidência de 

precisão/fidedignidade 

A precisão é a consistência dos escores obtidos pelos mesmos sujeitos 

quando são examinados com o mesmo teste em ocasiões divergentes, ou 

com diferentes conjuntos de itens equivalentes. A precisão está relacionada 

ao problema de consistência interna do instrumento. 

 

 

Evidência de validade 

A evidência de validade é considerada o ponto de mais relevância para o 

desenvolvimento e avaliação dos escores dos testes em suas aplicações. Ela 

depende diretamente do construto que está sendo medido e das evidências 

que se podem reunir, com o objetivo de correlacionar qualquer inferência 

feita sobre os respondentes a partir do resultado dos testes. 

Sistema de correção e 

interpretação dos escores 

O sistema de correção e interpretação dos escores, é considerado o aspecto 

central na utilização de testes psicológicos. Nesse processo, os escores 

brutos são transformados em informações interpretáveis.  

Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

De acordo com o que já foi explanado anteriormente, as pesquisas internacionais e 

nacionais apresentam a existência de uma série de questionários à luz da TAD, investigando a 

motivação em diferentes situações e esferas. Uchyyla (2017), por exemplo, elaborou um 

questionário para analisar as principais atividades musicais em ambientes escolares que mais 

motivavam as crianças e os jovens a participarem. Silva (2017), por sua vez, investigou as 

contribuições da motivação para a aprendizagem musical, verificando os mecanismos 

psicológicos básicos que motivam o aluno a aprender música.  

Apesar desses trabalhos buscarem analisar a motivação de alunos de música no contexto 

escolar, não foram o suficiente para investigar situações e particularidades propostos nos 

objetivos do presente estudo, pois os itens dos questionários utilizados por aqueles autores, não 

correspondem diretamente aos propósitos desta pesquisa, justificando a construção de um 

instrumento próprio. Além disso, Silva (2017), indicou a necessidade de novos estudos 

motivacionais com estudantes de música da educação básica de outros estados, utilizando 
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diferentes instrumentos e métodos. Assim, como no decorrer desta pesquisa não foram 

identificados testes voltados especificamente para investigar a qualidade motivacional de 

estudantes de música de rede pública, a confecção de um instrumento próprio de medida 

pareceu ser o mais adequado.  

Para a construção do teste, foram utilizadas a Escala de Motivação Acadêmica (EMA) 

de Guimarães e Bzuneck (2008), a Escala de Motivação: Atividades Didáticas de Física 

(EMADF) de Clement (2013) e a Escala de Motivação de Estudantes do Ensino Fundamental 

(EMEEF) de Rufini, Bzuneck e Oliveira (2011) 

A Escala de Motivação Acadêmica (EMA) é um teste psicométrico para investigar os 

tipos de motivação de licenciandos com base na TAD, mais precisamente na subteoria da 

integração organísmica construída de acordo com o continnum de autodeterminação. Para cada 

subescala é previsto um número de itens que estão no mesmo sentido e desejam avaliar aquele 

mesmo construto.  

A escala original foi desenvolvida por Vallerand et al. (1992) baseada na TAD, em um 

estudo realizado no Canadá. Posteriormente, outros trabalhos foram realizados com o uso desse 

instrumento no cenário internacional, nos quais alguns itens foram revisados e ajustados para 

serem utilizados em outros contextos (COCKLEY, 2000; FAIRCHILD, 2005; ALONSO, 

2006). A Primeira tradução da EMA para o português foi feita por Sobral (2003) sendo aplicada 

pela primeira vez no contexto brasileiro em estudantes de medicina. A versão brasileira mais 

recente desse instrumento foi traduzida e adaptada por Guimarães e Bzuneck (2008), na qual 

os autores fizeram um estudo da EMA, traduzindo-a da versão original e adaptando-a para o 

contexto brasileiro com a inserção de alguns itens. 

Considerando que este estudo buscou investigar a motivação de alunos em uma 

atividade específica, neste caso a música, foi utilizada também como referência a Escala de 

Motivação: Atividades Didáticas de Física (EMADF). Esse instrumento traz o questionário 

inicial “por que eu faço as atividades de física?”, seguindo de um conjunto de 50 afirmativas 

em conformidade com o continnum proposto pela TAD. Vale ressaltar que essa escala não 

dispõe de itens que avaliem a motivação extrínseca por regulação integrada. A razão para isso 

está no fato de que na faixa etária para a qual se destina a escala, os sujeitos não conseguem 

distinguir muito claramente a diferença entre ela e a motivação intrínseca (CLEMENT, 2013). 

Outro instrumento que favoreceu a construção de escala deste estudo, foi a Escala de 

Motivação de Estudantes do Ensino Fundamental (EMEEF) elaborada por Rufini, Bzuneck e 

Oliveira (2011). A construção desse teste teve como objetivo avaliar a qualidade motivacional 

de estudantes do ensino fundamental, no qual contou com uma amostra de 1.381 alunos do 
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estado do Paraná, apresentando uma média de idades de 11, 12 anos. O instrumento partiu da 

uma pergunta inicial “Por que venho à escola?”, e a partir dessa questão ele se divide em 29 

afirmativas representando o continuum proposto na TAD. Os autores reforçam que “por sua 

validade de construto e pela fidedignidade dos itens em cada subescala, indicam que a escala 

pode ser utilizada em pesquisas brasileiras, tanto para explorar diferentes situações escolares, 

como para contribuir para o desenvolvimento e contextualização teórica” (RUFINI; 

BZUNECK; OLIVEIRA, 2011, p. 8). 

A partir da Escala de Motivação Acadêmica (EMA), a Escala de Motivação: Atividades 

Didáticas de Física (EMADF), e a Escala de Motivação de Estudantes do Ensino Fundamental 

(EMEEF), foi elaborado uma versão preliminar de um questionário de 39 itens, sendo que, 

dessas questões, cinco (05) foram direcionadas à desmotivação, oito (08) à motivação 

extrínseca por regulação externa, cinco (05) à motivação extrínseca por regulação introjetada, 

cinco (07) à motivação extrínseca por regulação identificada, cinco (05) à motivação extrínseca 

por regulação identificada e oito (09) afirmativas relacionados à motivação intrínseca. 

Primeiramente foi solicitada a presença de uma comissão de três especialistas no tema 

em estudo, para que fosse a avaliada a linguagem, pertinência e adequação do item ao tópico 

que pertence. Essa avaliação teve como objetivo analisar o alinhamento do instrumento e 

verificar se os itens desenvolvidos e a forma de respondê-los são compreensíveis e adequados 

aos objetivos propostos. Para essa avaliação contamos com profissionais da educação, 

psicologia e estatística. Segundo Pasquali (2008), a discussão entre profissionais oriundos de 

diferentes áreas é um passo fundamental no processo de definição do instrumento, uma vez que 

todas as medidas estatísticas que serão utilizadas nas demais etapas necessitam dessa definição. 

Após a análise de todos os comentários e sugestões atribuídas pelos especialistas, foi 

gerada uma segunda versão da escala, composta por duas partes integradas: a primeira parte 

formada por aspectos sociodemográficos que consistia em caracterizar e descrever os 

estudantes que participaram da pesquisa, tais como idade, sexo, nível de ensino que estuda e o 

tipo de rede escolar que atua (estadual ou municipal). A segunda parte foi formada por 31 itens 

relacionados às ações, atitudes e percepções dos alunos de música de acordo com o descrito no 

continuum de autodeterminação proposto pela TAD (RYAN; DECI, 2017). 

Para cada item foram apresentadas cinco opções independentes por uma escala de tipo 

Likert, entre as quais o aluno respondente deverá optar por uma das afirmações que melhor 

represente suas ações e percepções. Esse tipo de escala solicita que o respondente indique seu 

grau de concordância ou discordância de acordo com as declarações relativas ao 

comportamento que está sendo medido. Geralmente são atribuídos sinais ou valores numéricos 
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para representar a força e a direção da ação do entrevistado relacionando a cada afirmativa 

(COHEN; MANION; MORRISON, 2007). Segundo Damásio et. al., (2016), as escalas de tipo 

lirket podem ser medidas em diferentes intensidades, sendo que as mais comuns utilizam 

categorias com números impares, normalmente cinco (5), sete (7) ou nove (9) pontos, 

apresentando em um extremo um ponto total de concordância, e no outro, um ponto total de 

discordância. O ponto intermediário simboliza indecisão ou neutralidade. O autor ainda retrata 

que o uso desse tipo de escala é o melhor modo para alcançar comparações qualitativas. 

Embora seja apresentado uma variedade de opções para o número de pontos sobre o uso 

da escala de tipo lirket, esta pesquisa utilizou uma escala mais simples, de cinco pontos, para 

que os alunos tivessem maior clareza com uma graduação menos complicada, como acontece 

nas escalas de sete e nove pontos, nas quais encontram-se uma diferença muito delicada entre 

concordância e discordância. Assim, o instrumento final elaborado e utilizado neste estudo, que 

tem como título Escala Motivacional de Estudantes de Música da Educação Básica 

(EMEMEB), foi definido da seguida forma: 1) Discordo totalmente: significa que o aluno não 

aplica o fundamento descrito; 2) Discordo parcialmente: o aluno aplica o fundamento descrito 

na minoria das vezes; 3) Indeciso: existem dúvidas no aluno se o fundamento descrito é aplicado 

na maioria ou minoria das vezes; 4) Concordo parcialmente: o fundamento descrito na 

informação é aplicado pelo aluno na maioria das vezes; e 5) Concordo totalmente: significa que 

o aluno aplica totalmente o fundamento descrito na informação (BRUNI, 2009). 

 

6.3.3 Procedimento de Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada de forma online, na qual foi construída uma versão da 

escala via Google Forms e posteriormente direcionado para os estudantes por meio de redes 

sociais (Facebook, Instagram), e-mail institucional, e aplicativo de mensagens instantâneas, 

(WhatsApp). 

Essa de informações foi desenvolvida em dois momentos distintos. Primeiramente, foi 

realizado um estudo piloto, no período de novembro a dezembro de 2019, envolvendo 41 

estudantes de música de uma instituição de ensino público localizada em Mossoró. No segundo 

momento da pesquisa (que ocorreu entre os meses de março, abril e maio de 2021), foi realizado 

a aplicação do instrumento já em sua versão final para efetuar a análise e discussão dos dados. 

 De acordo com Cohen, Monion e Morrison (2007), o estudo piloto serve para testar e 

aperfeiçoar o próprio instrumento de investigação e facilitar a construção de sua versão final, 

além de conferir a clareza dos itens, oferecer um feedback da viabilidade do questionário, 
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eliminar as dificuldades encontradas no vocabulário e observar o formato de categorização. 

Vale ressaltar que esse grupo não participou da pesquisa final, já que os procedimentos 

psicológicos educacionais costumam omitir do estudo piloto pessoas que responderam ao 

questionário anteriormente para que não aconteça interferências nos resultados na aplicação 

final (PASQUALI, 2008).  

 

6.3.4 O Estudo Piloto 

 

A aplicação da EMEMEB em sua primeira fase teve como objetivo conferir a clareza 

das afirmações, analisar a operacionalização dos construtos apresentados, fornecer um feedback 

da viabilidade do questionário, excluir alguma dificuldade de vocabulário e verificar a 

confiabilidade dos itens (CANHOTA, 2008). Para isto, foram convidados 41 estudantes da rede 

pública que se encontravam desenvolvendo atividades musicais.  

Para a seleção dos alunos nessa etapa, recorremos a amostragem por conveniência, que 

é usada para criar amostras de acordo com a facilidade de acesso, tendo em vista a 

disponibilidade de pessoas para fazer parte da amostra em um determinado intervalo de tempo 

(MAGALHÃES, 2008). Entre os 45 alunos convidados nessa fase, 40 se interessaram em 

responder e participar do estudo, 27 do sexo feminino, ou seja, 68% dos respondentes e 13 do 

sexo masculino totalizando 32%. Anterior as respostas, foram apresentados os objetivos da 

pesquisa e as instruções para que pudessem demarcar suas percepções de acordo com as opções 

propostas nos itens da escala tipo Lirket. Dessa forma, por se tratar de um estudo piloto, além 

de responderem o questionário, os estudantes foram convidados a contribuir com sua opinião a 

respeito da clareza de cada afirmativa e indagar se houve dificuldade de entender alguma das 

questões propostas. 

No que diz respeito ao tamanho da amostra, para estipular um tamanho amostral “n” 

capaz de gerar um conjunto de dados significativo, considera-se uma variável (X) que assume 

valores inteiros de zero à quatro e que representa o nível de concordância com um Item 

arbitrário do questionário. Vamos considerar a variável (p) proporção de concordância com o 

item, ou seja, 𝒑 =  𝑿 𝟒⁄ . Dessa forma, é visto que: 

𝑍 =
�̂� − 𝑝

√�̂�(1 − �̂�)
𝑛

 

Segue distribuição Normal Padrão. Dessa expressão, conclui-se que: 

𝑛 =  
𝑍2�̂�(1 − �̂�)

(�̂� −  𝑝)2
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Utilizando a tabela da distribuição Normal Padrão para (α = 5%) temos que Z= 1,96. Na tabela 

1 apresenta a Média e Desvio por item: 

 

Tabela 1 - Média e Desvio padrão por Item 

Item Média Desvio 

Padrão 

 Item Média Desvio 

Padrão 

Q1 4,62 0,63 Q17 4,32 0,92 

Q2 4,18 0,87 Q18 3,85 0,95 

Q3 4,18 0,93 Q19 3,75 1,03 

Q4 4,32 1,00 Q20 4,03 0,97 

Q5 4,40 0,67 Q21 2,62 1,33 

Q7 4,58 0,64 Q22 2,22 1,12 

Q8 4,35 0,83 Q23 1,27 0,51 

Q9 1,52 1,15 Q25 1,60 0,96 

Q10 1,50 1,06 Q26 1,60 1,13 

Q12 2,10 1,50 Q27 3,10 1,32 

Q13 2,12 1,36 Q28 3,25 1,19 

Q14 2,52 1,54 Q29 3,55 1,26 

Q15 2,15 1,39 Q30 3,05 1,28 

Q16 2,62 1,50 Q31 3,02 1,33 

Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

Considerando como representante do parâmetro p, a média das médias de todos os itens, 

dividida por 4, ou seja, 𝑝 = 3,041 4⁄ = 0,76. Agora tomaremos como referência, para o cálculo 

do “n” amostral, o item que mais se afastou da média, caso mais desfavorável, Q23 (Média = 

1,27) e calculamos �̂� = 1,27 4 = 0,32⁄ . Finalmente vamos calcular o “n” amostral. 

𝑛 =  
1,962 ∗ 0,32 ∗ 0,68

(0,32 −  0,76)2
= 4,31 

Significa que, para cada item são necessários aproximadamente 5 entrevistados, 

totalizando: n = 5 * 31 = 155. 

A fim de analisar a confiabilidade do estudo piloto, foi aplicado o teste de alfa de 

Cronbach, o qual fornece um quantitativo da consistência interna dos itens (PASQUALI, 2011). 

Os resultados apontaram um valor de 0,797. Outras pesquisas já realizadas que investigaram o 

comportamento motivado sob a perspectiva da TAD e recorreram a esse procedimento 

metodológico consideram que o valor de alfa superior a 0,70 é aceitável (FERNET, 2013; 

ARAÚJO, 2015; SILVA, 2017). Vejamos a Tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2 - Valores de Alfa de Cronbach apresentados no estudo piloto. 
 

CONSTRUTO 

 

ITEM 

      

ALFA 

VALOR DE ALFA 

SE DELETADO 

                                                                                                                                                      Continua 

 
7 A explicação a respeito do teste alfa de Cronbach será apresentada com os demais testes aplicados neste estudo, 

no tópico “Análise dos dados”.  
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                                                                                                                                      Conclusão 
 

 

Desmotivação 

22  

 

0,82 

0,79 

23 0,84 

24 0,73 

25 0,74 

26 0,80 

 

 

Motivação extrínseca 

por regulação externa 

9  

 

 

0,91 

0,89 

10 0,92 

11 0,89 

12 0,88 

13 0,90 

14 0,90 

15 0,89 

16 0,90 

 

Motivação extrínseca 

por regulação introjetada 

27  

 

0,73 

0,66 

28 0,67 

29 0,61 

30 0,73 

31 0,74 

 

Motivação Extrínseca 

por regulação identificada 

1  

 

0,82 

0,78 

2 0,79 

3 0,80 

4 0,74 

5 0,87 

 

 

 

Motivação intrínseca 

6  

 

 

0,9 

0,88 

7 0,88 

8 0,88 

12 0,89 

14 0,89 

18 0,89 

20 0,90 

24 0,90 

Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

Como pode-se observar na Tabela 2, a omissão de qualquer item não interfere 

substancialmente na confiabilidade do instrumento. Para cada construto, entretanto, os valores 

variam apresentando os seguintes resultados: desmotivação (α = 0,82), motivação extrínseca 

por regulação externa (α = 0,91), motivação extrínseca por regulação introjetada (α = 0,73), 

motivação extrínseca por regulação identificada (α = 0,82) e motivação intrínseca (α = 0,9).  

Contudo, na observação de alguns comentários dos estudantes sobre as questões, percebeu-se 

que um pequeno número tinha dificuldades na questão 20 (“As atividades de música me ajudam 

a compreender coisas que são importantes para mim, por isso prefiro fazer”). Segundo relato 

dos alunos, o termo “compreender coisas” gerou dúvida, sobretudo aos respondentes do 6º ano. 

Assim, optou-se em modificar o verbo “compreender” por “entender”. De acordo com os 

estudantes que tiveram dificuldade, o novo verbo utilizado facilitou a compreensão do motivo 

que estava sendo apresentado. 
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6.3.5 Aplicação da versão final do instrumento 

 

Após a avaliação e reformulação do questionário, os itens foram inseridos na ferramenta 

Google Forms, para aplicação da pesquisa e coleta final. Este, permitiu a organização das 

questões e o acompanhamento de suas etapas, assim como possibilitou o fácil acesso à 

importação da base dos dados em diferentes formatos tecnológicos e ainda dispôs de suporte 

para a publicação da escala via web. 

Em estudos que utilizam esse método como coleta de dados, é muito comum detectar 

problemas na análise dos dados de um pesquisado que deixa de responder a algum item. Muitas 

pesquisas excluem os dados desse respondente para não ter interferência nos resultados do 

estudo, outros preferem reenviar o instrumento ao pesquisado solicitando o preenchimento 

completo, causando assim um atraso no decorrer do processo de investigação (FERNET, 2008). 

Para evitar esse problema, na presente pesquisa foi ativada a opção “campo obrigatório” para 

todas as etapas da escala, conforme figura a seguir: 

 

Figura 3 - Questionário aplicado via internet. 

 
                                                 Fonte: Elaboração própria em 2021. 
 

6.3.6 Análise dos Dados 

 

Após o procedimento de coleta de dados, os resultados foram submetidos à análise 

estatística. Segundo Bruni (2009), a estatística compreende uma série de técnicas que ajudam a 

analisar e interpretar as informações existentes nos dados coletados. Nesse mesmo pensamento, 

Malhotra (2006) relata que a estatística é a ciência que determina os processos fundamentais 



81 
 

para a coleta, interpretação e apresentação convenientes de um conjunto de dados, a qual pode 

ser identificada por duas grandes áreas de atuação: estatística descritiva e estatística inferencial. 

A estatística descritiva tem como objetivo descrever os dados para que se entenda de 

forma mais ampla a amostra que está sendo estudada, apresentando informações significativas 

como categorização, ordenação, observação ou insuficiência dos dados, esquematização dos 

dados em formato de gráficos e tabelas, cálculo de valores como desvio-padrão, média e outros, 

e relação de variáveis (MALHOTRA, 2006). De acordo com Toledo e Ovalle (1995), a 

estatística descritiva é um número que de forma individual descreve características de um 

conjunto de dados, isto é, um número-resumo que viabiliza diminuir os dados a proporções que 

facilitem suas interpretações. 

A estatística inferencial é a parte do processo que, com base em resultados obtidos de 

uma amostra da população, busca induzir, inferir ou estimar as leis e comportamento da 

população da qual a amostra foi retirada. “Refere-se a um processo de generalização a partir de 

resultados particulares é, portanto, a parte da estatística concernente às conclusões sobre fonte 

e dados” (CASTANHEIRA; PIZARRO 2003, p. 13).  

Os dados obtidos na amostra foram codificados e transportados no Software R para a 

realização das análises previstas. O uso dessa ferramenta auxiliou na elaboração do cálculo 

estatístico, permitindo uma apresentação e interpretação precisa dos resultados alcançados. 

Com o auxílio de um estatístico para operar as análises e os testes, os resultados foram inseridos 

no Software Excel para a construção de tabelas e gráficos. 

No primeiro momento da análise estatística foram levantadas as evidências de validade 

das propriedades psicométricas da Escala Motivacional de Estudantes de Música da Educação 

Básica (EMEMEB). Nesta etapa foram realizados os seguintes procedimentos: análise fatorial 

exploratória, análise descritiva e o alfa de Cronbach. No segundo momento foi realizada a 

análise dos dados coletados, o que possibilitou verificar a qualidade motivacional de estudantes 

de música da rede pública de Mossoró, conforme os objetivos propostos neste estudo. Para esta 

segunda etapa foi feita a análise descritiva dos dados apresentados na amostra, análise dos 

escores médios dos construtos e a análise estatística inferencial através dos testes de variância 

Anova, Kruskal Wallis e o coeficiente de correlação de Pearson. 

A análise fatorial exploratória (AFE), é um conjunto de técnicas estatísticas bastante 

utilizadas em pesquisas psicológicas. Ela é definida como um conjunto de técnicas 

multivariadas, que tem como objetivo encontrar a estrutura subjacente a uma matriz de dados e 

estabelecer os fatores que melhor representam um conjunto de variáveis observados. Ao 

observar um determinado número de variáveis, a AFE define os fatores que melhor apresentam 
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sua covariância. Assim, essas variáveis pertencem a um mesmo fator quando elas partilham 

uma variável “m” comum, isto é, são influenciadas pelo mesmo construto subjacente 

(DAMÁSIO, 2012). Dessa forma, o fator é uma variável latente, como por exemplo, a 

“autoestima para aprender a tocar violão”, que influencia mais de uma variável observada, por 

exemplo: “estou satisfeito nas aulas de violão”; “as aulas de violão me ajudam a superar a 

ansiedade”, “aprender a tocar violão irá me beneficiar no canto”, representando assim, a 

covariância entre elas. 

A AFE é utilizada na avaliação de testes cognitivos para descobrir as relações entre as 

questões sugeridas no questionário e determinar significância estatística entre elas, diminuindo 

o número de variáveis para melhor interpretação dos dados. Esse método tem sido um dos 

procedimentos estatísticos mais frequentemente utilizados no desenvolvimento, refinamento e 

avaliação de instrumentos psicológicos (PASQUALI, 2003; 2009).  Segundo Brown (2006), a 

análise fatorial é geralmente conduzida quando o pesquisador não possui uma teoria prévia 

implícita e evidências empíricas suficientes que revelem como os itens de determinado 

instrumento devem ser agrupados e avaliados, ou quando o pesquisador deseja confirmar a 

estrutura fatorial do instrumento. 

Pasquali (1999) relata que o primeiro passo no processo de implementação da análise 

fatorial exploratória é observar se a matriz dos dados é sujeita de fatoração, isto é, se os dados 

podem ser submetidos ao processo e análise. Mediante isso, para este estudo foi utilizado o 

método de avaliação Kaiser-Meyer-Olkim (KMO). O índice de adequação de amostra como 

também é conhecido, é um teste estatístico que sugere a proporção de variância dos itens que 

pode estar sendo evidenciado por uma variável. Esse índice indica o quanto é adequada a 

aplicação da análise fatorial exploratória para o conjunto de dados. De acordo com Malhotra 

(2001), os valores obtidos nesse tipo de teste variam entre 0 e 1, no qual 0,80 ou acima é 

admirável; 0,70 acima, é mediano; 0,60 ou acima, medíocre; 0,50 ou acima, ruim; e abaixo de 

0,50, inaceitável. 

Outro procedimento estatístico adotado para esta pesquisa foi o coeficiente Alfa de 

Cronbach. Esse método foi apresentado por Le J. Cronbach, em 1951, como uma forma de 

estimar a confiabilidade de um questionário em uma pesquisa. O Alfa mede a correlação entre 

respostas em um determinado teste por meio da análise do perfil das respostas atribuídas pelos 

respondentes (MONTEIRO et al., 2010). 

O Alfa de Cronbach é um teste que evidencia a consistência interna do construto. Ele 

revela o quanto a subescala é consistente, e trata da correlação dos itens e o quanto eles estão 

no mesmo sentido. Para o seu uso em instrumentos psicométricos, o Alfa é um indicador 
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estatístico de fidedignidade, ou seja, verifica a confiabilidade do instrumento, averiguando sua 

consistência interna. Essa consistência está relacionada ao grau com que os itens da escala estão 

correlacionados entre si e com o resultado total da pesquisa, o qual configura como uma 

mensuração da sua confiabilidade (MALHOTRA, 2006).  

Os índices do alfa de Cronbach devem apresentar valores entre 0 e 1. Dessa forma, 

quanto mais próximo os resultados forem de 1 significa que mais consistentes estão, isto é, 

maior é a precisão. O valor igual ou inferior a 0,30 é considerado como confiabilidade muito 

baixa. Valores entre 0,30 e 0,60, são vistos como confiabilidade baixa. Já os valores entre 0,60 

e 0,75, são julgados como confiabilidade moderada, e entre 0,75 e 9 apresenta alta 

confiabilidade. Acima de 9 é encarado com confiabilidade muito alta. No entanto, esse índice 

é raro de ser encontrado (MALHOTRTA, 2006). 

No que diz respeito a estatística descritiva, um dos conceitos mais comuns são as 

medidas de tendência central que podem ser apresentados pela média, mediana e moda. Essas 

medidas servem para resumir a informação contida nos dados, uma vez que escolhemos um 

valor para representar os outros. A média, ou média aritmética simples como também é 

conhecida, é usada para o resumo dos dados. Isto é, a soma de todos os escores em uma amostra 

dividida pelo mesmo número total deles, apresentando o resultado típico para aquela 

distribuição de escores. Quando os dados numéricos estão agrupados em ordem crescente, a 

mediana é definida por um valor que está no meio da amostra. Apresenta o mesmo número de 

escores acima e abaixo dela. A moda é representada pelo valor que aparece com mais frequência 

naquela avaliação (MILONE, 2004) 

Como modelo, vamos supor que os valores de uma amostra simples sejam 2, 4, 5, 5 e 

12. Nessa amostra, a média é 5,6, ou seja, é a soma dividida pelo número total deles: 

2+4+5+5+12 = 28/5 = 5,6. A mediana é 5 pois está no meio dos valores ocupando o 3º posto. 

O desvio-padrão é normalmente utilizado nos instrumentos para determinar a 

significância das diferenças entre as médias. Essas diferenças são usadas para estipular se as 

pontuações estão na média ou significativamente abaixo ou acima dela. Além de mostrar o 

quanto a média representa o perfil de uma amostra, o desvio-padrão também é útil quando se 

faz necessário comparar amostras que apresentam a mesma média. Em um conjunto de dados 

que exibe um desvio-padrão alto, mais dispersos estão distribuídos os valores, ou seja, estão 

com intervalo maior em relação à média. De outro modo, quanto menor for o desvio-padrão, os 

valores estão mais próximos da média (CRONBACH, 1996). De acordo com Guimarães (2003, 

p. 98), “os resultados obtidos por uma pessoa em um determinado teste têm muito mais sentido 

quando se conhece a média e o desvio-padrão dos escores de seu grupo”. 
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É possível saber a variância do conjunto dos escores quando o desvio-padrão é elevado 

ao quadrado. Dessa forma, a variância apresenta as fontes de diferenças individuais entre os 

participantes da amostra. Na análise fatorial a variância ganha importância uma vez que os 

fatores explicam a variância dos resultados adquiridos nos testes (KLINE, 1994; CRONBACH, 

1996; GUIMARÃES, 2003). Na estatística descritiva um dos conceitos fundamentais é o de 

correlação. Este, é uma medida de grau de concordância entre dois conjuntos de escores ou da 

relação entre duas ou mais variáveis. O coeficiente de correlação representa a força da relação, 

informando o quanto é próxima a correspondência entre as variáveis (GUIMARÃES, 2003). 

Nestes casos o coeficiente mais utilizado é o coeficiente de correlação de Pearson. A 

correlação momento-produto como também é conhecido, é utilizado para resumir a intensidade 

de associação entre duas variáveis. Esse coeficiente pode variar entre -1 e 1 e indica a direção 

da correlação entre as variáveis, ou seja, se é positiva ou negativa (MALHOTRA, 2006). Para 

facilitar o entendimento, observemos alguns exemplos na Tabela 3: 

 
Tabela 3 - Índices e coeficiente de correlação 

COEFICIENTE DE 

CORRELAÇÃO 
DIREÇÃO FORÇA E MAGNITUDE 

0 (zero) Nula Nenhuma relação 
1 Positiva Relação Perfeita (rara) 
-1 Negativa Relação Perfeita (rara) 

0,7 a 0,9 Positiva Relação Forte 

-0,7 a -0,9 Negativa Relação Forte 

0,4 a 0,6 Positiva Relação Moderada 

-0,4 a -0,6 Negativa Relação Moderada 

0,1 a 0,3 Positiva Relação Fraca 

-0,1 a -0,3 Negativa Relação Fraca 

Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

Em uma correlação positiva, os valores altos em uma variável tendem a ser relacionados 

com valores altos na outra variável, por exemplo, quanto mais os estudantes aprendiam música, 

mais motivados eles ficavam. Essa correlação também pode ser ao contrário, ou seja, quanto 

menos os alunos aprendiam, menos motivados ficavam. Em contrapartida, a correlação 

negativa acontece quando os valores altos de uma variável são associados aos valores baixos 

da outra variável, por exemplo, quanto mais os pais oprimiam os alunos, menos motivados eles 

ficavam (GUIMARÃES, 2003).  

Para analisar as diferentes fontes de variação dos dados desta pesquisa, foi utilizado a 

análise de variância Anova. Esse teste, é considerado não paramétrico baseado em classificação, 

podendo ser usado para determinar se existem diferenças estatisticamente significativas entre 

dois ou mais grupos de uma variável independente. Esse procedimento visa procurar as 

diferenças entre as médias dos grupos e se as diferenças entre os grupos de dados são 
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estatisticamente significativas. Isto é, permite fazer uma comparação analisando as diferenças 

entre os desempenhos. Além da Anova, também foi aplicado o teste Kruskal-Wallis. Enquanto 

o teste não paramétrico consiste em comparar a distribuição de duas amostras, o teste de Kruskal 

Wallis permite realizar a comparação de três ou mais grupos em amostras independentes 

(MORENO et al., 2019).  
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7 ANÁLISE ESTATÍSTICA E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os dados obtidos nesta pesquisa. Primeiramente serão 

exibidos os resultados das propriedades psicométricas da escala proposta aplicada em alunos 

de música da rede pública e, em seguida a qualidade motivacional dos estudantes analisada sob 

a perspectiva da TAD. 

 

7.1 EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DAS PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DA 

EMEMEB 

 

Para cumprir os objetivos de identificar os tipos de motivação dos estudantes de música 

da rede pública, uma importante informação a ser apresentada refere-se à validade e a 

consistência das medidas empregadas. Dessa forma, serão apresentados os resultados da análise 

fatorial e da consistência interna dos itens do instrumento desta pesquisa.  

 

7.1.1 Análise Fatorial Exploratória 

 

O primeiro tratamento estatístico utilizado para a análise das propriedades psicométricas 

da Escala Motivacional de Estudantes de Música da Educação Básica (EMEMEB) foi a 

aplicação do teste de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO), que tem como finalidade verificar se a matriz 

de dados é passível de fatoração. A seguir, observemos os índices encontrados nos itens da 

EMEMEB. 

 

Tabela 4 - Índice KMO por item. 
ITEM KMO  Q11 0,97  Q22 0,94 

Q1 0,97  Q12 0,97  Q23 0,97 

Q2 0,98  Q13 0,97  Q24 0,98 

Q3 0,96  Q14 0,97  Q25 0,86 

Q4 0,97  Q15 0,84  Q26 0,88 

Q5 0,96  Q16 0,96  Q27 0,90 

Q6 0,89  Q17 0,92  Q28 0,88 

Q7 0,80  Q18 0,96  Q29 0,96 

Q8 0,96  Q19 0,97  Q30 0,91 

Q9 0,82  Q20 0,96  Q31 0,92 

Q10 0,85  Q21 0,97    

Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

O índice de KMO, também conhecido como índice de adequação da amostra, é um teste 

estatístico que sugere a proporção de variância dos itens, podendo ser explicada por uma 
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variável latente. Como podemos observar, os valores por item da escala variam de 0,80 a 0,98. 

Para Hutcheson & Sofroniou (1999) índices KMO maiores que 0,8 e 0,9 são considerados 

ótimos e excelentes. Assim, os resultados expressos neste teste demonstram um excelente grau 

de ajuste para aplicação da técnica multivariada de análise fatorial. 

 

7.1.2 Análise Fatorial Exploratória de Máxima Verossimilhança (VARIMAX) 

 

A Análise Fatorial Exploratória tem como objetivo reduzir um conjunto massivo de 

variáveis observadas a um número palpável de variáveis latentes (fatores), com o mínimo de 

perda de informação. No processo é possível identificar quais variáveis estão relacionadas 

(diretamente ou inversamente) com esses fatores e a magnitude dessa relação. 

No presente estudo o instrumento analisado apresenta um número massivo de 31 

variáveis observadas, que são afirmações relacionadas a diferentes tipos de motivação: a) 

Desmotivação; b) Motivação extrínseca por regulação externa c) Regulação extrínseca por 

regulação introjetada; d) Regulação extrínseca por regulação identificada e) Motivação 

intrínseca. 

Na Tabela 5 encontram-se os fatores estimados através da rotação Varimax e destacam-

se os coeficientes dos itens relacionados a cada fator. Em vermelho os itens que estão 

inversamente relacionados e em verde os itens que estão diretamente relacionados. Vale 

salientar que são considerados insignificantes, coeficientes menores ou iguais a 0,3 (FERNET 

et al., 2008). Dessa forma, com base nesse critério, a questão 6 (só faço as atividades porque 

meus colegas fazem) não obteve uma carga fatorial aceitável, que consequentemente, foi 

excluída. Casos parecidos foram encontrados em outras pesquisas como a de Borochovitch et 

al (2006), Guimarães e Bzuneck (2008), Elgenmann (2010) e Silva (2017), os quais excluíram 

itens que não obtiveram carga fatorial aceitável.  

 

Tabela 5 - Coeficiente de item por fator. 
Item Fator 1 Fator 2 

1. Tenho preguiça de ir às aulas de música. -0,61  

2. Venho para as aulas de música porque considero importante aprender 

conteúdos musicais. 
0,76  

3. Venho para as aulas de música porque é importante para o meu futuro. 0,58  

Continua 
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Conclusão 
Item Fator 1 Fator 2 

4. Faço as atividades de música porque é muito bom aprender música. 0,78  

5. Não Participo das aulas de música porque elas são chatas. 
-

0,64 
 

6. Só faço as atividades de música porque meus colegas fazem.   

7. Faço as atividades de música porque quero que meus colegas pensem 

que sou inteligente. 
 0,35 

8. Faço as atividades de música porque eu me sinto muito feliz quando 

estou fazendo. 
0,82  

9. Faço as atividades porque me sinto angustiado se eu não fizer.   0,51 

10. Eu sentirei vergonha de mim mesmo se eu não fizer as atividades de 

música. 
 0,51 

11. Faço as atividades de música porque isso me deixa feliz. 0,82  

12. Faço as atividades de música porque eu gosto de fazer as atividades 

musicais. 
0,86  

13. Procuro fazer as atividades porque elas me ajudam a superar minhas 

dificuldades. 
0,55  

14. Me sinto bem fazendo as atividades de Música, por isso é que as faço. 0,78  

15. Faço as atividades de música porque eu vou me sentir mal comigo 

mesmo se eu não fizer. 
 0,53 

16. Venho para as aulas de música porque sou obrigado. 
-

0,52 
0,31 

17. Acabo fazendo as atividades de música para não reprovar. 
-

0,51 
0,56 

18. Venho às aulas de música porque fico feliz quando estou nas aulas 

musicais.     
0,85  

19. As atividades de música me ajudam a compreender coisas que são 

importantes para mim, por isso prefiro fazer. 
0,69  

20. Venho às aulas de música porque me sinto bem aqui. 0,83  

21. Não tenho vontade de vir às aulas de música. 
-

0,70 
 

22. Não faço as atividades de música porque não gosto. 
-

0,60 
 

23. Se não fosse obrigatório, eu não faria as atividades de música. 
-

0,71 
 

24. Venho às aulas de música porque sinto prazer em aprender coisas novas. 0,73  

25. Participo das aulas de música porque é isso que esperam de mim.  0,55 

26. Venho para as aulas de música para mostrar para mim mesmo que sou 

um aluno inteligente. 
 0,50 

27. Acabo fazendo as atividades para não ficar com uma nota baixa. 
-

0,41 
0,55 

28. Acredito que a única maneira de fazer música, é fazendo as atividades.  0,36 

29. Não faço as atividades de música porque não vejo importância em 

aprender conteúdos musicais. 

-

0,59 
 

30. Faço as atividades de música para não ser mandado para a diretoria. 
-

0,43 
0,51 

31. Venho às aulas de música para não receber faltas. 
-

0,48 
0,57 

Fonte: Elaboração própria em 2021. 
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De acordo com os dados encontrados nesses agrupamentos, observamos que os fatores 

gerados pela análise fatorial se agruparam associadamente com a literatura bidimensional: o 

fator 1 corresponde a motivação autônoma (os tipos autodeterminados de motivação extrínseca 

e motivação intrínseca) e o fator 2 representa a motivação controlada (, motivação extrínseca 

por regulação externa e introjetada). O construto de desmotivação será apresentado no nosso 

estudo de forma separada a esses fatores, pois, os proponentes da teoria da autodeterminação, 

apresentam ausência de intenção para agir, não sendo, portanto, compreendidas pela motivação 

autônoma nem pela motivação controlada. A figura 4 apresenta esses dois fatores de acordo 

com o continuum de autodeterminação. 

 

Figura 4 - Motivação autônoma e controlada conforme continnum de autodeterminação. 

 
Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

Visando destacar a relação existente entre os tipos de motivação e fatores, a Tabela 6 

agrupa os itens referentes a cada tipo de motivação e apresenta seus respectivos coeficientes 

para cada fator. 

 

Tabela 6 - Coeficiente dos itens por fator e por tipo de motivação. 
Motivação Item Fator 1 Fator 2 

Motivação extrínseca  

por regulação externa 

6   

7  0,35 

16 -0,52 0,31 

17 -0,51 0,56 

23 -0,71  

27 -0,41 0,55 

30 -0,43 0,51 

31 -0,48 0,57 

Continua 
 

 
 

 

 

 

 

 

DESMOTIVAÇÃO MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA 
MOTIVAÇÃO 
INTRÍNSECA 

NÃO 
REGULAÇÃO 

REGULAÇÃO 
EXTERNA 

REGULAÇÃO 
INTROJETADA 

REGULAÇÃO 
IDENTIFICADA 

REGULAÇÃO 
INTEGRADA 

REGULAÇÃO 
INTRÍNSECA 

MOTIVAÇÃO AUTÔNOMA MOTIVAÇÃO CONTROLADA 
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Conclusão 
Motivação Item Fator 1 Fator 2 

Motivação extrínseca  

por regulação introjetada 

9  0,51 

10  0,51 

15  0,53 

25  0,55 

26  0,50 

Motivação Extrínseca  

por regulação identificada 

2 0,76  

3 0,58  

13 0,55  

19 0,69  

28  0,36 

Motivação intrínseca 

4 0,78  

8 0,82  

11 0,82  

12 0,86  

14 0,78  

18 0,85  

20 0,83  

24 0,73  

Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

 

Como podemos observar, o Fator 1 está diretamente relacionado com a motivação 

extrínseca identificada e motivação intrínseca; inversamente relacionado com a motivação 

extrínseca por regulação externa e desmotivação, e não se associa com a motivação extrínseca 

por regulação introjetada. Já o Fator 2 está diretamente relacionado com a motivação extrínseca 

por regulação externa e motivação extrínseca por regulação introjetada. O Gráfico 1 ilustra essa 

relação, apresentando os seguintes destaques: as afirmações relacionadas à desmotivação estão 

destacadas em vermelho; a motivação extrínseca por regulação externa em roxo; a motivação 

extrínseca por regulação introjetada em preto; a motivação extrínseca por regulação identificada 

em azul e motivação intrínseca em verde. 
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Gráfico 1 - Gráfico de dispersão dos itens em relação aos fatores 1 e 2. Com as afirmações 

relacionadas à desmotivação destacadas em vermelho; motivação extrínseca por regulação 

externa em roxo; motivação extrínseca por regulação introjetada em preto; motivação 

extrínseca por regulação identificada em azul e motivação intrínseca em verde. 

 
Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

 

Junto com à análise fatorial foram feitos testes para avaliar a confiabilidade do 

instrumento utilizado. Foram adotados, então, o método de consistência interna, o qual mensura 

a homogeneidade de um conjunto de itens. Para isto, foi aplicado o cálculo do coeficiente alfa 

de Cronbach (α), que consiste em um dos procedimentos mais adotados para avaliar a 

confiabilidade de um instrumento. Esse coeficiente estatístico estima a confiabilidade de um 

questionário cujos itens apresentam mesma escala de medida. Segundo Pasquali (2013), quanto 

maior for a correlação entre as questões de uma escala, maior será o valor encontrado para o 

alfa de Cronbach. No presente estudo o Alfa de Cronbach foi de (α = 0,73) com 95% de 

confiança estar entre (α = 0,73 e 0,76). Landis & Kouch, 1977 considera o valor de Alfa de 

Cronbach entre 0,6 e 0,8 um indicativo de que a confiabilidade ou a consistência interna do 

instrumento é substancial. 

Para cada construto, entretanto, os valores variam apresentando os seguintes resultados: 

desmotivação (α = 0,84), motivação extrínseca por regulação externa (α = 0,84), motivação 
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extrínseca por regulação introjetada (α = 0,76), motivação extrínseca por regulação identificada 

(α = 0,74) e motivação intrínseca (α = 0,94).  A Tabela 7 apresenta resultados que comprovam 

que a retirada individual de qualquer item do instrumento não altera significativamente a sua 

confiabilidade. Pois, em todos os casos, ao retirar um determinado item, o alfa da subescala 

diminui. Quer dizer que sem aquele item a escala seria menos consistente. Isso depõe a favor 

de que se mantenham todos os itens.  

 

Tabela 7 - Alfa de Cronbach do instrumento de acordo com o continuum de autodeterminação. 
 

CONSTRUTO 

 

ITEM 

      

ALFA 

VALOR DE ALFA 

SE DELETADO 

 

 

Motivação extrínseca  

por regulação externa 

6  

 

 

0,84 

0,83 

7 0,84 

16 0,81 

17 0,79 

23 0,80 

27 0,80 

30 0,80 

31 0,79 

 

Motivação extrínseca  

por regulação introjetada 

9  

 

0,76 

0,70 

10 0,68 

15 0,69 

25 0,75 

26 0,73 

 

Motivação Extrínseca  

por regulação identificada 

2  

 

0,74 

0,67 

3 0,67 

13 0,69 

19 0,65 

28 0,78 

 

 

 

Motivação intrínseca 

4  

 

 

0,94 

0,94 

8 0,93 

11 0,93 

12 0,93 

14 0,94 

18 0,93 

20 0,93 

24 0,94 

Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

 

Em procedimentos estatísticos é aceitável excluir algumas questões que apresentam uma 

grande variação dentro de um determinado construto (MALHOTRA, 2006). No entanto, ao 

observar a Tabela 7, percebe-se que mesmo com a retirada de algum item do instrumento, o 

valor de alfa sofre pequenas modificações, mas, ainda assim, não se distancia do valor aceitável, 

tornando-se desnecessário a exclusão de algum item. 

Após a avaliação de suas propriedades psicométricas através da análise fatorial e alfa de 

Cronbach, o questionário foi estruturado contendo agora 30 itens, uma vez que o item de 

número 6 não apresentou uma carga fatorial aceitável e consequentemente foi retirado da escala. 
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Assim, o instrumento conta com 5 itens compreendendo ao construto de desmotivação, 13 itens 

aos construtos de motivação autônoma (fator 1) e 12 itens com questões da motivação 

controlada (fator 2). Dessa forma, a Escala Motivacional de Estudantes e Música da Educação 

Básica (EMEMEB) apresenta as seguintes questões:  

 

Quadro 5 - Questões da a Escala Motivacional de Estudantes e Música da Educação Básica 

(EMEMEB) 
MOTIVAÇÃO CONTROLADA QUESTÕES 

Motivação extrínseca  

por regulação externa 

Q7 Faço as atividades de música porque quero que meus colegas 

pensem que sou inteligente. 

Q16 Venho para as aulas de música porque sou obrigado. 

Q17 Acabo fazendo as atividades de música para não reprovar. 

Q23 Se não fosse obrigatório, eu não faria as atividades de música. 

Q27 Acabo fazendo as atividades para não ficar com uma nota baixa. 

Q30 Faço as atividades de música para não ser mandado para a 

diretoria. 

Q31 Venho às aulas de música para não receber faltas. 

Motivação extrínseca  

por regulação introjetada 

Q9 Faço as atividades porque me sinto angustiado se eu não fizer. 

Q10 Eu sentirei vergonha de mim mesmo se eu não fizer as 

atividades de música. 

Q15 Faço as atividades de música porque eu vou me sentir mal 

comigo mesmo se eu não fizer. 

Q25 Participo das aulas de música porque é isso que esperam de 

mim. 

Q26 Venho para as aulas de música para mostrar para mim mesmo 

que sou um aluno inteligente. 

MOTIVAÇÃO AUTÔNOMA QUESTÕES 

Motivação extrínseca  

por regulação identificada 

Q2 Venho para as aulas de música porque considero importante 

aprender conteúdos musicais. 

Q3 Venho para as aulas de música porque considero importante 

aprender conteúdos musicais. 

Q13 Procuro fazer as atividades porque elas me ajudam a superar 

minhas dificuldades. 

Q19 As atividades de música me ajudam a compreender coisas que 

são importantes para mim, por isso prefiro fazer. 

Q28 Acredito que a única maneira de fazer música, é fazendo as 

atividades. 

Motivação intrínseca Q4 Faço as atividades de música porque é muito bom aprender 

música. 

Q8 Faço as atividades de música porque eu me sinto muito feliz 

quando estou fazendo. 

Q11 Faço as atividades de música porque isso me deixa feliz. 

                                                                                                                                        Continua 
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                                                                                                                                      Conclusão 
 Q12 Faço as atividades de música porque eu gosto de fazer as 

atividades musicais. 

Q14 Me sinto bem fazendo as atividades de Música, por isso é que 

as faço. 

Q18 Venho às aulas de música porque fico feliz quando estou nas 

aulas musicais.     

Q20 Venho às aulas de música porque me sinto bem aqui. 

Q24 Venho às aulas de música porque sinto prazer em aprender 

coisas novas. 

CONSTRUTO DESMOTIVAÇÃO QUESTÕES 

Desmotivação Q1 Tenho preguiça de ir às aulas de música. 

Q5 Não Participo das aulas de música porque elas são chatas. 

Q21 Não tenho vontade de vir às aulas de música. 

Q22 Não faço as atividades de música porque não gosto. 

Q29 Não faço as atividades de música porque não vejo importância 

em aprender conteúdos musicais. 

Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

7.2 RESULTADOS DA ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados da análise descritiva realizada a partir da 

amostra coletada. De forma geral, iremos caracterizar o perfil dos estudantes de música da rede 

pública de Mossoró, assim como algumas variáveis demográficas e o contexto que possibilitou 

as análises a respeito das médias de avaliação dos tipos de motivação. 

 

7.2.1 Caracterização Demográfica e Contextual 

 

Conforme já relatado na metodologia, a amostra deste estudo contou com 726 estudantes 

de música da rede pública. Caracterizando os participantes, a amostra contou com 389 do sexo 

feminino, o equivalente a 54% do total, e 337 de participantes do sexo masculino, o que 

corresponde a 46% da amostra, conforme destacado no gráfico 2 a seguir. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos estudantes por sexo. 

Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

Dentre os estudantes de música que responderam ao questionário, 64% (471 alunos) 

encontram-se na rede estadual de ensino e 36% da amostra (235 alunos) encontra-se na rede 

municipal, conforme Gráfico 3:  

 

Gráfico 3 - Distribuição dos alunos de música de acordo com as redes de ensino. 

Fonte: Elaboração própria em 2021. 
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A estatística descritiva revelou que em relação ao critério etário dos respondentes, a 

menor idade encontrada entre os estudantes foi de 11 anos, e a máxima, de 19 anos. A 

distribuição por faixa etária é apresentada a seguir no gráfico 4: 

 

Gráfico 4 - Distribuição por faixa etária dos estudantes de música 

 
Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

Em relação aos níveis escolares indicados pelos entrevistados, 54,8% dos estudantes 

estudavam em séries dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e 45,2% dos alunos 

atuavam nas séries de ensino médio (1º ano do ensino médio, 2º do ensino médio e 3º ano do 

ensino médio), como apresenta o Gráfico 5: 

 

Gráfico 5 - Distribuição dos níveis escolares e acordo com alunos entrevistados. 

 
Fonte: Elaboração própria em 2021. 
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7.3 QUALIDADE MOTIVACIONAL DOS ESTUDANTES DE MÚSICA 

 

De acordo com Boruchovitch (2001) a motivação para aprendizagem vem sendo 

determinada como o início e continuidade de um comportamento com o objetivo de se atingir 

uma determinada meta. Para isto, o estudante deve responder para si mesmo algumas questões 

fundamentais relacionadas a motivação. Segundo a autora, nesse caso, uma das questões 

primordiais é: “por que realizar uma tarefa”? ou seja, o tipo de motivação e orientações 

motivacionais. O objetivo do estudo desta pesquisa vai nesse mesmo caminho, visto que foi 

utilizado um instrumento que tem como questão principal: “por que faço as atividades de 

música”? 

No contexto educacional, tanto a falta quanto os níveis muito altos e baixos de 

motivação não são considerados bons para a prática eficiente das tarefas. Quando a motivação 

é excessivamente alta, ao invés de sustentar o trabalho de aprender, ela acaba prejudicando.  O 

ideal seria uma motivação moderada (BZUNECK 2001; BORUCHOVITCH, 2008). No 

entanto, essa ideia está relacionada com o ponto de vista quantitativo, porém o aspecto 

qualitativo também é considerado fundamental para a realização da atividade. Neste, é possível 

verificar com mais precisão o real motivo que direcionou o sujeito a uma determinada ação. 

Isto é, se foi para conseguir uma recompensa, evitar uma punição, por que se identifica com a 

ação, por que se sente bem ao realizar uma tarefa ou por que sente satisfação e prazer naquela 

atividade. 

 

7.3.1 Estatística Descritiva dos Tipos de Motivação dos Estudantes 

 

Para conhecer os tipos de motivação dos estudantes em aulas de música na rede pública 

de Mossoró/RN, segue a estatística descritiva da avaliação dos fatores, os quais representam os 

construtos da qualidade motivacional elaborados de acordo com o continuum de 

autodeterminação. 

 

Tabela 8 - Desempenho dos estudantes na avaliação dos tipos de motivação 
CONSTRUTO MÉDIA DESVIO PADRÃO MÍNIMO MÁXIMO 

Desmotivação 0,68 1,05 0 4 

Motivação extrínseca 

por regulação externa 

0,96 1,24 0 4 

Motivação extrínseca 

por regulação introjetada 

1,51 1,46 0 4 

Continua 
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Conclusão 
Motivação extrínseca por 

regulação identificada 

2,44 1,26 0 4 

Motivação intrínseca 3,02 1,16 0 4 

Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

O maior desempenho dos estudantes em aulas de música foi na avaliação da Motivação 

Intrínseca, com média 3,02, e o menor desempenho foi na avaliação da Desmotivação, com 

média de 0,68. A segunda maior média é observada na motivação extrínseca por regulação 

identificada, com média 2,44. Esses dados mostram que as maiores médias representam maior 

motivação autônoma dos alunos nas atividades musicais. Na Tabela 8 é possível observar as 

médias de desempenho motivacional para cada construto e seus respectivos desvios-padrão. 

Como já mencionado no decorrer da pesquisa, o instrumento utilizado no presente 

estudo apresenta 30 itens, os quais são respondidos mediante a uma escala de Lirket de 5 pontos 

(discordo totalmente, discordo parcialmente, indeciso, concordo parcialmente e concordo 

totalmente). Em uma escala de 0 à 4, iremos detalhar a frequência dos dados para caracterizar 

e analisar, de forma geral, os tipos de motivação. 

 

Tabela 9 - Frequência das respostas relacionadas aos diferentes tipos de motivação 

Motivação Item 
Frequência de respostas (%) 

0 1 2 3 4 

Desmotivação 

1 0,46 0,20 0,20 0,08 0,06 

5 0,68 0,20 0,07 0,04 0,02 

21 0,61 0,17 0,11 0,06 0,05 

22 0,72 0,15 0,07 0,03 0,04 

29 0,70 0,16 0,08 0,04 0,03 

Motivação 

extrínseca 

Por regulação 

externa 

6 0,81 0,11 0,05 0,03 0,01 

7 0,82 0,00 0,13 0,03 0,02 

16 0,73 0,14 0,06 0,03 0,03 

17 0,41 0,14 0,11 0,16 0,18 

23 0,59 0,15 0,13 0,07 0,07 

27 0,32 0,15 0,12 0,21 0,20 

30 0,69 0,08 0,07 0,09 0,07 

31 0,47 0,11 0,09 0,17 0,16 

Motivação 

extrínseca  

por regulação 

introjetada 

9 0,36 0,16 0,17 0,19 0,12 

10 0,42 0,14 0,16 0,15 0,13 

15 0,33 0,15 0,14 0,20 0,18 

25 0,46 0,15 0,17 0,11 0,11 

26 0,38 0,14 0,15 0,17 0,15 

Motivação 

Extrínseca  

por regulação 

identificada 

2 0,04 0,07 0,13 0,30 0,47 

3 0,09 0,13 0,24 0,28 0,26 

13 0,12 0,12 0,16 0,29 0,31 

19 0,07 0,10 0,20 0,29 0,34 

28 0,38 0,20 0,17 0,12 0,12 

Continua 
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Conclusão 

Motivação Item 
Frequência de respostas (%) 

0 1 2 3 4 

Motivação 

intrínseca 

4 0,04 0,04 0,10 0,25 0,57 

8 0,06 0,10 0,14 0,30 0,41 

11 0,08 0,09 0,13 0,29 0,41 

12 0,06 0,08 0,12 0,26 0,49 

14 0,07 0,09 0,14 0,29 0,41 

18 0,05 0,08 0,15 0,30 0,43 

20 0,05 0,07 0,14 0,27 0,47 

24 0,04 0,06 0,08 0,28 0,53 

Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

Na Tabela 9, temos um panorama a respeito da frequência das respostas dos 

participantes. Em destaque aparece a maior parte das respostas atribuídas pelos alunos. É 

possível visualizar que o maior número dos estudantes propende a discordar com as afirmativas 

referentes a desmotivação, motivação extrínseca por regulação externa e motivação extrínseca 

por regulação introjetada. Por outro lado, tendem a concordar com as questões relacionadas a 

motivação extrínseca por regulação identificada e motivação intrínseca. 

Os resultados das médias e frequência das respostas descritos acima, revelam uma 

tendência para uma motivação autônoma dos alunos nas atividades musicais. Significa que seus 

motivos para frequentarem as aulas de música são de ótima qualidade, ou seja, a regulação do 

comportamento é autônoma, uma vez que as maiores médias (m) se confirmaram nos tipos de 

motivação mais autodeterminados, motivação intrínseca (m=3,02) e motivação extrínseca por 

regulação identificada (m= 2,44).  Logicamente com esse bom resultado na motivação 

intrínseca, no outro extremo do continuum houve a menor média na avaliação da desmotivação. 

Uma parte significativa a ser frisada é que as menores frequências de respostas se encontram 

na pontuação máxima (5 na escala de lirket) na desmotivação, apresentando um resultado 

favorável que apresenta um perfil de estudantes que gostam do que estão fazendo nas aulas de 

música. 

Desse modo, segundo Ryan e Deci (2000), a qualidade de aprendizagem de sujeitos 

motivados de forma autônoma é muito diferente quando comparados aos outros com motivação 

controlada. De acordo com os proponentes da TAD, a motivação intrínseca corresponde ao 

nível mais desejável de comportamento autônomo. A escolha da ação é espontânea e natural, 

equivale a um interesse pessoal que gera satisfação pela realização da atividade. Essa qualidade 

motivacional é considerada pelos autores como fundamental para o desenvolvimento cognitivo 

e interação social (RYAN; DECI, 2017). 
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Concordando com o pensamento de Csikszentmihalyi (1992), os contextos educacionais 

são caracterizados como uma estrutura controladora, estabelecendo notas, frequências, prazos 

e conteúdo. Em outros termos, a escola proporciona práticas de aprendizagem movidas mais 

pelos controles externos do que pelos internos. Segundo as considerações de Silva (2017), é 

possível pensar que as aulas de música podem não ser um espaço que favorecem o surgimento 

e o fortalecimento de uma motivação autônoma em virtude dos processos que os cerca. 

Contudo, não é viável pensar em tarefas de música como um ambiente de recreação desejando 

motivar o aluno, uma vez que atividades de aprendizagem devem acontecer em forma de 

desafios capazes de serem vencidos com dedicação e esforço. 

Nesta perspectiva, baseado nas pesquisas de Guimarães (2009), Bzuneck (2010) e 

Bzuneck e Guimarães (2010)8, consideramos que estratégias que fortalecem a promoção da 

motivação autônoma são fundamentais para desenvolver uma aprendizagem de qualidade e 

precisam ser buscadas em espaços educacionais. Neste sentido, Bzuneck (2009) ressalta a 

importância de ambientes educacionais que reforcem e permitam o exercício e a promoção do 

comportamento autônomo. O autor sugere que sejam planejadas maneiras de atuação que 

proporcionem mais motivação dos estudantes, devido ao aspecto motivacional se associar a um 

bom desempenho escolar e consequentemente a uma melhor qualidade do aprendizado. 

Ainda de acordo com a Tabela 9, é possível observar que os itens relacionados a 

desmotivação, motivação extrínseca por regulação externa e introjetada que obtiveram as 

maiores frequências de concordância foram os itens Q1 (“Tenho preguiça de ir às aulas de 

música”), Q27 (“Acabo fazendo as atividades para não ficar com uma nota baixa”), Q17 

(“Acabo fazendo as atividades de música para não reprovar”), Q31 (“Venho às aulas de música 

para não receber faltas”), Q15 (“Faço as atividades de música porque eu vou me sentir mal 

comigo mesmo se eu não fizer”) e Q9 (“Faço as atividades porque me sinto angustiado se eu 

não fizer”). No entanto, os valores de concordância apresentados nesses itens, se distanciam 

significativamente quando comparados aos valores de discordância. 

 

 

 

 

 
8 A organização da escola e da sala de aula como determinante da motivação intrínseca e meta para aprender 

(GUIMARÃES, 2009); Como motivar os alunos: sugestões práticas (BZUNECK, 2010); A promoção da 

autonomia como estratégia motivacional na escola: uma análise teórica e empírica (BZUNECK; GUIMARÃES, 

2010). 
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Gráfico 6 - Escores brutos das questões com maiores frequências na motivação controlada 

 
Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

Com o objetivo de levantar mais informações a respeito dos motivos que levaram os 

alunos a realizarem as atividades musicais, segue na tabela 10 as cinco afirmativas que 

apresentaram as maiores frequências na pontuação máxima na escala de Lirket. 

 

Tabela 10 - Afirmativas que apresentaram as maiores frequências 
AFIRMATIVAS FREQUÊNCIA % 

Q4 - Faço as atividades de música porque é muito bom aprender música. 0,57 

Q24 - Venho às aulas de música porque sinto prazer em aprender coisas novas. 0,53 

Q12 - Faço as atividades de música porque eu gosto de fazer as atividades musicais. 0,49 

Q2 - Venho para as aulas de música porque considero importante aprender conteúdos 

musicais. 

0,47 

Q8 - Faço as atividades de música porque eu me sinto muito feliz quando estou 

fazendo. 

0,41 

Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

Sintetizando as informações apresentadas na tabela 10, pode-se perceber que os alunos 

respondentes, em sua grande maioria concordaram totalmente com as afirmativas relacionadas 

a motivação intrínseca (Q4, 24, Q12 e Q8) e motivação extrínseca por regulação identificada 

(Q2). Outro ponto que pode ser observado, é que a questão 4 (“Faço as atividades de música 

porque é muito bom aprender música”), apresenta o maior índice de resposta. Assim, é possível 
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constatar que na maioria das questões que compreendem a motivação autônoma os estudantes 

concordaram totalmente com as afirmativas propostas. 

 

7.4 RESULTADOS DA ANÁLISE ESTATÍSTICA INFERENCIAL 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos através da análise inferencial sobre 

a presente amostra, a partir dos resultados encontrados na análise das propriedades 

psicométricas da escala utilizando os seguintes testes: Anova, Kruskal Wallis e Correlação de 

Pearson. 

 

7.4.1 Resultados dos Testes Anova e Kruskal-Wallis 

 

A Análise de Variância (Anova) é o teste indicado para comparação das médias de 

diferentes grupos independentes. Contudo, em alguns casos não pode ser utilizada, uma vez que 

a variável dependente não se ajusta à distribuição normal, ou porque não há homogeneidade 

das variâncias dos grupos e, por fim, quando a variável dependente é categórica do tipo ordinal. 

Nesse caso, a técnica de escolha é o teste de Kruskal-Wallis, que é uma análise de variância 

não-paramétrica para três ou mais grupos independentes. Nestes testes, quando a probabilidade 

de significância (valor p) apresenta um valor inferior a 0,05, não mantém a hipótese nula, ou 

seja, existe diferença entre os grupos. Caso contrário, se o valor p apresentar um resultado 

superior a 0,05, significa que não existe diferença entre os grupos. (VILELA, 2014).  

Como já mencionado no capítulo 3, em relação as atividades musicais, as escolas da 

rede estadual apresentam uma estrutura com notas, frequência e prazos. Por outro lado, as 

escolas da rede municipal não concedem essas características em seu plano educacional. Visto 

que, alguns itens do nosso instrumento estão direcionados para esses aspectos mais 

controladores, iremos analisar se esses fatores impactaram na motivação dos estudantes em 

atividades musicais. A tabela 4 apresenta os resultados dos testes Anova e Kruskal-Wallis por 

gênero, de diferentes redes de ensino e séries.  
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Tabela 11 - Resultados da ANOVA e Kruskal-Wallis por gênero, diferentes redes de ensino e 

séries. 
Fator Grupos Estatística F 

(Anova) 

Valor P 

(Anova) 

Estatística X2 

(Kruskal-

Wallis) 

Valor P 

(Kruskal 

Wallis) 

Motivação 

Autônoma 

Rede de Ensino 

Municipal e 

Estadual 

4,41 0,06 2,70 0,10 

Gênero 

(Masculino e 

Feminino) 

0,72 0,39 0,84 0,35 

Turma 

(6º ano ao 3º 

ano do ensino 

médio) 

1,7 0,11 8,48 0,20 

Motivação 

Controlada 

Rede de Ensino 

Municipal e 

Estadual 

20,07 <0,001 22,17 <0,001 

Gênero 

(Masculino e 

Feminino) 

0,795 0,37 0,26 0,60 

Turma 

(6º ano ao 3º 

ano do ensino 

médio) 

7,88 <0,001 49,02 <0,001 

Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

De acordo com a Tabela 10, é possível observar que os dados tanto da Anova, quanto 

do Kruskal Wallis apresentam resultados semelhantes, constatando as seguintes conclusões. 

Não existe uma diferença significativa na motivação autônoma das escolas da rede municipal e 

estadual, pois no teste Anova o valor apresentado foi (p = 0,06) e no Kruskal-Wallis (p = 0,10); 

os dados não apresentaram uma diferença significativa na motivação autônoma entre os 

estudantes de turmas diferentes, visto que o valor do teste Anova foi (p = 0,11) e do Kruskal 

Wallis (p = 0,20). Na variável “gênero” os dados foram semelhantes a estes, pois os testes 

revelam que nas duas variáveis (motivação autônoma e motivação controlada) os resultados de 

p foram superiores a 0,05. Assim, não existe uma diferença significativa entre eles. Em relação 

a motivação controlada, foi possível considerar que existe uma diferença significativa entre as 

escolas da rede municipal e estadual, bem como entre as diferentes turmas, pois o valor 

apresentado foi (p = <0,001) para ambos os testes.  

 

 

 

 



104 
 

 

Gráfico 7 - Boxplot da motivação controlada das para as escolas da rede municipal e estadual 

 
Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

 

No Gráfico 7, temos um outro ângulo da motivação controlada entre os alunos das 

diferentes redes e ensino. Sintetizando os dados, percebe-se que na caixa referente a rede 

municipal os resultados estão mais dispersos quando comparados a estadual. De acordo com a 

mediana, é possível observar que ela está um pouco mais elevada do que a mediana da rede 

estadual. Assim, significa que os alunos da rede municipal apresentam valores de motivação 

controlada significativamente superior aos alunos da rede estadual. 

Em relação a motivação dos alunos em atividades musicais, percebe-se que houve uma 

diferença na motivação controlada dos alunos da 9ª série para os alunos do 1º ano do ensino 

médio. Essa diferença descrita, apresenta significância estatística (F= 0,68, P = <0,001), 

conforme o gráfico 8 a seguir: 
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Gráfico 8 - Motivação controlada entre as diferentes séries de ensino 

 
Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

 

7.4.2 Coeficiente de Correlação de Pearson 

 

O coeficiente de Correlação de Pearson, foi utilizado para medir o grau de correlação 

entre as questões presentes no instrumento avaliado. Malhotra (2006) afirma que esse 

coeficiente pode variar entre -1 e 1, indicando a intensidade e o sentido da relação entre as 

variáveis analisadas. Nesse coeficiente o resultado que atinge o valor igual a 0 significa que não 

há relação linear entre as variáveis; resultados com valor igual a 1 apontam uma relação linear 

perfeita positiva e com valor igual a -1 também indicam uma relação linear perfeita, mas 

negativa ou inversa, isto é, quando uma das variáveis aumenta a outra diminui. Portanto, quanto 

mais próximo o resultado estiver de 1ou de -1, mais intensa será a relação entre as variáveis. 

De acordo com os dados apresentados na aplicação do coeficiente de Correlação de 

Pearson, a avaliação pode ser graduada como forte, regular, ou nula, aplicando as seguintes 

classificações: com valor igual a 0 é considerada correlação nula; entre 0 e 0,3 é considerada 

fraca; entre 0,3 e 0,06 é considerada regular; entre 0,06 e 0,09 é considerada forte; entre 0,09 e 

1 é considerada muito forte, e com valor igual a 1 é considerada plena ou perfeita. O gráfico 9, 

apresenta Correlação de Pearson para as questões do instrumento avaliado. 
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Gráfico 9 - Resultados do teste de Correlação de Pearson de todas as questões da escala 

 
Fonte: Elaboração própria em 2021. 

 

Sintetizando os dados do Gráfico 9, é possível perceber que, os itens associados a 

desmotivação e/ou motivação extrínseca por regulação externa (os 13 primeiros itens no 

gráfico) estão diretamente correlacionados entre si e inversamente correlacionados com os itens 

associados a motivação intrínseca e/ou motivação por regulação identificada (os próximos 13 

itens), que também estão diretamente correlacionados entre si. Em paralelo encontram-se os 

itens associados a motivação por regulação introjetada (os 5 últimos itens), que estão 

diretamente correlacionados entre si e não se correlacionam significativamente com mais 

nenhum outro item.  
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Com a aplicação do teste para todas as questões avaliadas pelas propriedades 

psicométricas da escala, foi observado que tanto para a motivação autônoma como a controlada, 

foram graduadas com correlações fracas, regulares e fortes.  

7.5 DISCUSSÃO DOS DADOS SOBRE A VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO PROPOSTO 

E A QUALIDADE MOTIVACIONAL DOS ESTUDANTES DOS ESTUANTES 

 

Nesta seção iremos discutir os resultados obtidos através das análises estatísticas de 

acordo com o referencial teórico deste estudo, cujo objetivo foi investigar a qualidade 

motivacional de estudantes do ensino fundamental II e ensino médio da Rede Pública em 

atividades musicais sob a perspectiva da teoria da autodeterminação.  Esta discussão será 

apresentada em dois momentos. Inicialmente discutiremos a respeito da validação do 

instrumento de pesquisa proposto, e em seguida, será indagado sobre a qualidade motivacional 

dos estudantes em atividades musicais na escola. 

 

7.5.1 Validação da Escala Motivacional de Estudantes de Música da Educação Básica 

(EMEMEB) 

 

Para alcançar os objetivos propostos em uma pesquisa que utiliza uma escala de medida, 

o instrumento deve passar por uma avaliação objetiva de seus itens, com o intuito de verificar 

a validade e a fidedignidade do questionário em situações específicas. Essa avaliação que é 

gerada com base na análise estatística das propriedades psicométricas de uma escala, é 

fundamental para dialogar, comparar, discutir e cruzar os dados obtidos com outras literaturas 

sobre o tema (GUIMARÃES, 2003).  

De acordo com os resultados apresentados através das análises estatísticas no presente 

estudo, a Escala Motivacional de Estudantes de Música da Educação Básica (EMEMEB) foi 

considerada confiável (coeficiente Alfa de Cronbach alto; análise fatorial satisfatória) e válida 

(prevê a percepção de motivação autônoma e controlada; prediz que os resultados são 

consistentes com a teoria da autodeterminação). O instrumento foi elaborado para analisar a 

motivação de estudantes de música destacando o grau de intensidade de cada regulação 

proposta no continuum de autodeterminação. Após a avaliação da escala, a análise estatística a 

validou para que seus resultados fossem analisados de acordo com dois fatores: fator 1 – 

motivação autônoma e fator 2 – motivação controlada. Se houver o interesse de o instrumento 

ser utilizados em outras pesquisas, o levantamento das propriedades psicométricas da 
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EMEMEB necessita passar por nova revisão e avaliação, para que se possa mensurar os 

construtos propostos no continuum de autodeterminação. 

De acordo com os dados obtidos na análise fatorial, para cada uma das regulações 

apresentam Alfa de Cronbach aceitável. No entanto, o item de número 6 foi excluído, pois, não 

apresentou uma carga fatorial aceitável. As demais questões presentes no instrumento 

presumem representativas para os respectivos construtos e indicam uma janela para novas 

elaborações na busca de afirmativas que possam avaliar o melhor grau de precisão dos itens. 

Os resultados obtidos através de análises em testes psicométricos não garantem que uma 

determinada escala seja a melhor ou definitiva, eles somente indicam que seus elementos 

estejam em harmonia com os objetivos a serem examinados. Vale salientar que, mesmo com as 

análises de validade e confiabilidade favorecendo a validação do instrumento, seus itens podem 

passar por outros tratamentos e serem reforçados, principalmente quando os procedimentos 

estão relacionados às avaliações de construtos psicológicos (BZUNECK; GUIMARÃES, 2007; 

PASQUALI, 2013). embora a AFE tenha indicado uma estrutura bidimensional da escala, as 

subescalas originais foram consideradas para as análises posteriores. 

 

7.5.2 Discussão Sobre a Motivação Autônoma e Controlada dos Estudantes 

 

A partir dos resultados obtidos no processo de validação da EMEMEB, este estudo 

investigou a motivação dos alunos da rede pública à luz da teoria da autodeterminação. Através 

do agrupamento em dois fatores, os resultados dos dados foram validados com o interesse de 

se compreender os tipos de motivação dos estudantes de música no ambiente educacional. Esses 

agrupamentos que envolveram afirmativas com diferentes características, foram fundamentais 

para avaliar a motivação (autônoma e controlada) dos alunos de música no cotidiano escolar. 

Apesar de vários estudos abordarem a motivação na educação musical a partir da teoria 

da autodeterminação (por exemplo PIZZATO, 2009; RIBEIRO, 2013, ARAÚJO, 2015; 

FIGUEREDO, 2015; SILVA 2017; DA SILVA 2019), não se buscou investigar os tipos de 

motivação de estudantes de música do ensino fundamental II e ensino médio das escolas 

públicas. Assim, foi necessário recorrer a construção de um instrumento de medida próprio. 

Desse modo, ao analisar diferentes situações que o aluno se depara na sua rotina escolar, 

conforme relatado por Bzuneck (2001), foi possível verificar como tais situações podem ser 

determinantes no comportamento desses estudantes. Buscar compreender os motivos que levam 

os alunos da rede pública a realizarem atividades musicais, foi importante para identificar o 

envolvimento autônomo e controlados dos alunos nas atividades. 



109 
 

A motivação é percebida quando o aluno dar início e regulado por ele mesmo, isto é, 

seus comportamentos são intrinsicamente motivados pela internalização, como apresentado 

pela miniteoria da integração organísmica. Já a motivação controlada é percebida quando o 

comportamento não é regido ou iniciado pelo aluno, mas, sim, quando é regulado por fatores 

externos (RYAN; DECI, 2017). 

Conforme Ryan e Deci (2017), um ponto positivo na motivação do indivíduo dentro do 

contexto educacional, é quando ocorre uma progressão dentro do continuum de 

autodeterminação. Segundo os proponentes da TAD, a partir do momento que o aluno apresenta 

uma motivação por regulação identificada, isso se torna um estágio essencial ao seu bem estar 

psicológico. De acordo com os dados do presente estudo, percebe-se que os estudantes 

apresentam esse fato, pois a média dos itens relacionados a motivação extrínseca por regulação 

identificada foi significativamente superior comparadas com as médias obtidas na avaliação da 

motivação extrínseca por regulação externa e introjetada. O item 2 (“Venho para as aulas de 

música porque considero importante aprender conteúdos musicais”) apresentou uma 

concordância de 79%. Considera-se esse dado relevante, uma vez que os estudantes identificam 

a importância das atividades musicais em sua rotina escolar. 

De forma descritiva, os resultados deste estudo apontaram uma tendência geral dos 

estudantes se sentirem autônomos para desenvolver as práticas musicais na escola. O item 4 

(“Faço as atividades de música porque é muito bom aprender música”) e o item 24 (“Venho às 

aulas de música porque sinto prazer em aprender coisas novas”) foram concordados por 82% 

dos estudantes investigados. Consideramos também, esse dado positivo, pois, alunos 

autonomamente motivados produzem um senso de eficácia em relação ao que está sendo 

aprendido, gerando expectativas positivas de desempenho e realimentando a motivação para 

aquela determinada tarefa ou atividade (GUIMARÃES, 2010; RYAN; DECI, 2017). De acordo 

com esses autores, os ambientes controladores podem incidir sobre o comportamento do aluno 

levando-os a vivenciar conflitos e pressões, provavelmente reduzindo a motivação autônoma. 

No instrumento deste estudo, entre os itens que fazem relação a motivação controlada, o item 

27 (“Acabo fazendo as atividades para não ficar com nota baixa”), obteve a maior frequência 

de concordância (41,2%) da amostra. Isso significa que, grande parte dos alunos da presente 

amostra enfatizaram que “a prova” é um ator significante e influenciador para participar das 

atividades musicais. 

Ao observar os resultados obtidos através da análise estatística inferencial, este estudo, 

por meio dos testes Anova e Kruskal Wallis, identificou que existem diferenças motivacionais 
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significativas entre as escolas da rede estadual e municipal, conforme apresentado na Tabela 8. 

Relacionando esses dados, percebeu-se que os estudantes da rede municipal apresentaram 

valores significativamente superior de motivação controlada quando comparados aos alunos da 

rede estadual. Esses dados não confirmou a hipótese de que os estudantes da rede estadual 

apresentariam uma qualidade motivacional mais controlada comparando com os alunos da rede 

municipal. Deci e Ryan (2017) apontam que o uso de motivadores extrínsecos e controladores, 

como por exemplo, recompensas externas em situações escolares, têm se tornado um problema 

frequente em contextos educacionais. Tais recompensas, não apresentam o mesmo significado 

para todos os alunos. Segundo Guimarães (2010), a aplicação das notas, “podem ser percebidas 

de modo diferente de acordo com as suas expectativas de desempenho, de valorização ou das 

histórias pessoais” (p. 49) 

De acordo com os resultados dos testes de variância, é relevante mencionar que a 

motivação controlada se manteve constante entre os alunos das 6ª, 7ª, 8ª e 9ª séries. No entanto, 

do 9º ano do ensino fundamental para o 1º ano do ensino médio, essa motivação apresentou 

uma queda significativa conforme foi apresentado no Gráfico 7. No estudo realizado por Silva 

(2017) também foi apresentado dados semelhantes. Segundo os dados desta pesquisa, os alunos 

de Arte/Música do ensino médio apresentaram médias baixas nos construtos relacionados a 

motivação controlada. 

Ainda de acordo com os dados obtidos nos testes Kruskal Wallis e Anova, os dados 

apontaram que, na amostra investigada não foi encontrada diferença significativa na qualidade 

motivacional entre os estudantes do gênero masculino e feminino. Guimarães e Bzuneck (2008) 

ao pesquisar a motivação pela escolha do curso de graduação, identificaram a existência de 

diferenças motivacionais quanto ao gênero, no qual estudantes do gênero feminino possuem 

motivação extrínseca mais acentuada que indivíduos do gênero masculino. Silva (2017) por sua 

vez, apresentou dados semelhantes a este estudo, pois, ao instigar a motivação de estudantes de 

música do ensino médio, não constatou diferença significativa quanto aos níveis de motivação 

autônoma e controlada de alunos entre gêneros masculinos e femininos.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A motivação é investigada com o objetivo de entender o porquê de os indivíduos 

realizarem suas tarefas. Ela pode ser influenciada por fatores intrapessoais e interpessoais e, 

dessa forma, é estudada através de fatores internos e externos que podem induzi-la. Dessa 

forma, ambientes que proporcionam para os sujeitos, vinculo social, liberdade para suas 

escolhas e atividades de acordo com as suas habilidades, são considerados contextos que 

proporcionam a motivação autônoma (RYAN; DECI, 2017). 

A motivação dentro do contexto escolar é um tema que chama a atenção, em razão das 

dificuldades que muitas escolas vêm enfrentando em relação aos interesses dos estudantes 

(BZUNECK, 2009). Ainda Segundo Bzuneck (2009), a motivação é considerada como fator 

determinante no contexto escolar, pois o maior interesse é o de aprender, no entanto, uma 

motivação não depende apenas do aluno, mas também de todo o contexto que ele está inserido, 

levando em consideração todas as situações ambientais podem influenciar de forma 

significativa no processo de motivação. 

Dentro dos ambientes educacionais, são muitos os fatores que influenciam o 

comportamento do aluno no envolvimento escolar. Para fortalecer o aprendizado, é 

fundamental estudar quais os fatores que impactam a rotina dos estudantes na escola e a 

realidade emocional e social dos alunos. A dinâmica entre a motivação autônoma e controlada 

é um aspecto de suma importância na hora de compreender as atitudes dos alunos durante seu 

aprendizado (RYAN; DECI, 2017). 

O objetivo desta dissertação foi apresentar, analisar e discutir a qualidade motivacional 

dos alunos de música em atividades musicais da rede pública de Mossoró, sob a perspectiva da 

teoria da autodeterminação. A pesquisa também buscou: construir e testar um instrumento para 

avaliar a motivação dos alunos de música da educação básica; verificar o tipo de motivação 

(autônoma ou controlada) dos estudantes de acordo com a proposição teórica do continuum de 

autodeterminação; analisar estatisticamente a motivação dos alunos e relacionar com o tipo de 

motivação identificado;  comparar a qualidade motivacional de alunos da rede estadual com 

alunos da rede municipal de Mossoró, analisando a existência de relações entre os diferentes 

tipos de motivação dos estudantes e os aspectos pessoais e sócio contextuais como idade, gênero 

e o nível de ensino que atua. 

O foco principal da pesquisa, foi a qualidade da motivação evidenciada através das 

médias e frequências de desempenho na avaliação dos tipos de motivação. Foram realizadas 

análises de variância das médias de acordo com as variáveis motivacionais e contextuais. A 
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amostra foi constituída por estudantes de música do ensino fundamental II e médio da rede 

pública de Mossoró-RN, totalizando 726 alunos participantes, o que representou um número 

significativo para o resultado desta pesquisa. 

Para alcançar os resultados, foi levado em consideração as proposições da Teoria da 

Autodeterminação, a qual possibilitou a averiguação da motivação quanto a sua qualidade e 

intensidade. Essa averiguação é alcançada através de instrumentos psicométricos elaborados a 

partir do continuum de autodeterminação proposto na miniteoria da integração organísmica, 

destacando que os indivíduos que apresentam fatores motivacionais extrínsecos também podem 

possuir uma motivação autônoma, se aproximando assim, da motivação intrínseca. 

A metodologia utilizada atendeu às expectativas desta pesquisa, pois os dados coletados 

foram suficientes para realizar um mapeamento sobre a motivação de estudantes de música em 

atividades musicais da rede pública de Mossoró/RN. A pesquisa apresentou uma abordagem 

quantitativa, de natureza descritiva, exploratória e correlacional. Como técnica de coleta de 

dados foi elaborado um instrumento próprio de medida, a Escala Motivacional de Estudantes 

de Música da Educação Básica (EMEMEB), a qual permitiu verificar os tipos de motivação dos 

estudantes de música conforme o continuum de autodeterminação. Os dados obtidos da amostra 

foram analisados através da estatística descritiva e inferencial, por meio de alguns 

procedimentos estatísticos: frequências, médias, desvio padrão, analise fatorial, análise de 

consistência interna através do Alfa de Cronbach, análise de variância por meio da Anova e 

Kruskal Wallis e análise de Correlação de Pearson. 

A elaboração de um instrumento próprio de medida para avaliar a motivação de 

estudantes de música de Rede Pública é um fator a ser frisado. A criação de afirmativas que 

conseguissem analisar o comportamento do aluno especificamente em atividades de música foi 

fundamental para se ter uma análise de como os estudantes realmente se sentiam ao realizarem 

atividades musicais. Contudo, por ser a primeira aplicação desse instrumento, a EMEMEB 

necessita ser aplicada em outros contextos para que se possam ser levantadas novas 

propriedades psicométricas do instrumento. 

Utilizando vocabulário e itens disponíveis em outras escalas de medida de acordo com 

o referencial teórico proposto e por ter passado por uma análise cuidadosa e criteriosa de 

especialistas independentes, constatou-se que as afirmativas se agruparam por meio de dois 

fatores: motivação autônoma e motivação controlada. Essa validação em dois fatores não 

comprometeu a análise dos dados, uma vez que os proponentes da TAD já diferenciam a 

motivação autônoma e controlada (DECI; RYAN, 2004; RYAN; DECI, 2017).  
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Os resultados deste estudo, revelaram que a motivação dos alunos de música tende a ser 

maior para a motivação autônoma, obtendo as médias mais elevadas na motivação intrínseca 

que é a qualidade motivacional mais almejada e essencial para a realização de uma atividade 

com mais eficiência. Logo em seguida, aparece a tendência para a motivação extrínseca por 

regulação identificada, a qual neste estudo apresenta a forma mais autodeterminada de 

motivação extrínseca. Comparavelmente com esse resultado, apresentaram médias mais baixa 

os resultados referentes a desmotivação, motivação extrínseca por regulação identificada e 

externa. Esta última representa o tipo de motivação controlada mais apontada pelos estudantes. 

Com base na TAD, podemos concluir que, o resultado analisado é positivo. Além disso, 

a pesquisa permite afirmar que os estudantes de música da rede pública de Mossoró-RN 

realizam as atividades de música por vontade própria, de maneira autônoma e não apenas por 

pressões externas, apresentando assim uma boa qualidade motivacional. Por outro lado, os 

dados mostram que o motivo externo mais evidenciado pelos alunos, é o fato de realizarem as 

atividades musicais por medo de não atingir uma nota aceitável pelo regimento escolar. 

Em relação as variáveis de contexto, concluímos que para essa amostra, homens e 

mulheres com diferentes faixas etárias apresentam a mesma qualidade motivacional. No 

entanto, percebemos que os estudantes da rede municipal apresentam valores significativos de 

motivação controlada, superando os alunos da rede estadual. Comparando a motivação entre as 

diferentes turmas, constatou-se que a motivação controlada entre os estudantes do 6º ano ao 1º 

ano do ensino médio apresentou um decrescimento na transição do ensino fundamental II para 

o ensino médio. 

Este estudo se limitou em investigar a qualidade motivacional de estudantes de música 

da rede pública. Apesar de que os proponentes da TAD tenham bastante interesse em pautar 

todas as perspectivas possíveis para analisar o comportamento do indivíduo, constata-se que 

em sua grande parte, estas perspectivas estão basicamente relacionadas as necessidades 

psicológicas básicas. Na presente pesquisa não foi possível investigar de forma mais detalhada 

a respeito dessas necessidades psicológicas. Dessa forma, são recomendadas pesquisas futuras 

que abordem outras perspectivas da TAD, assim como também possam verificar a motivação 

de estudantes de música da educação básica sob diferentes teorias motivacionais e outros níveis 

de escolaridade ainda não investigados. Como por exemplo, estudantes de música do ensino 

fundamental I. 

Por fim, é evidente que esta pesquisa contribuirá com estudos a respeito da motivação 

do aluno na rede pública, sobretudo na área de educação musical, com estudos que se baseiam 

na Teoria da Autodeterminação e com as investigações sobre propriedades psicométricas de 
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instrumentos de avaliação psicológica. Além disso, esta dissertação contribuiu 

significativamente para o próprio pesquisador que, após a realização deste trabalho, passará a 

realizar suas tarefas de educador musical com novas expectativas, buscando compreender 

melhor o comportamento dos alunos na sala de aula, desenvolvendo estratégias pedagógicas 

junto a gestão escolar, na busca de oferecer e preservar uma boa qualidade motivacional nos 

alunos de música da rede pública. 
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APÊNDICE A - CARTA CONVITE ENVIADA AOS JUÍZES 

 
 
 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN 

LINHA DE PESQUISA: ENSINO DE LÍNGUAS E ARTES 

 

Construção dos itens da Escala Motivacional de Estudantes de Música da 

Educação Básica (EMEMEB) 

 

Prezado professor (a): 

 

O Sr. (a) está sendo convidado a participar da avaliação e do julgamento de um 

instrumento psicométrico, subdividido em partes distintas que visarão atender os objetivos de 

minha pesquisa de mestrado. O trabalho tem como título: “Motivação para aprender música sob 

a perspectiva da teoria da autodeterminação: um estudo com alunos da rede pública do 

município de Mossoró”, de responsabilidade do professor e pesquisador Dr. Giann Mendes 

Ribeiro. O estudo tem como objetivo geral investigar a qualidade motivacional de alunos da 

rede pública em atividades musicais sob a perspectiva da Teoria da Autodeterminação (TAD). 

Como objetivos específicos, iremos construir e testar um instrumento para medir a motivação 

dos alunos de música da educação básica, verificar o tipo de motivação (autônoma ou 

controlada) dos estudantes de acordo com a proposição teórica do continnum de 

autodeterminação, analisar estatisticamente a motivação dos alunos e relacionar com o tipo de 

motivação identificado e comparar a qualidade motivacional entre os alunos da rede estadual e 

municipal de Mossoró. Para tanto, será elaborado e validado um instrumento próprio de medida 

intitulado Escala Motivacional de Estudantes de Música da Educação Básica (EMEMEB), o 

qual iremos aplicar em uma amostra de estudantes de música da rede pública de Mossoró. 

Perante a isso, segue abaixo os itens da primeira versão da escala, distribuídos por diferentes 

construtos evidenciada através de um continnum de autodeterminação apresentada na 

miniteoria da integração organísmica.  

Desmotivação: É o estado de falta de intenção para agir. Isto é, há na pessoa inexistência 

de uma regulação interna ou externa para realizar uma tarefa por não a admirar, ou não a achar 
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atraente. Resulta da desvalorização da atividade, do sentimento de falta de competência para 

realizá-la ou porque a pessoa não acredita que a atividade trará os resultados desejados 

(REEVE, 2006; RYAN; DECI, 2000a, 2017).  

Itens: 

01- Tenho preguiça de ir às aulas de música.    

02- Não sei porque participo, eu acho as aulas de músicas chatas.   

03- Não tenho vontade de vir às aulas de música. 

04- Não gosto das atividades de música, por isso não faço.  

05- Não faço as atividades de música porque não vejo importância em aprender 

conteúdos musicais. 

Motivação Extrínseca por Regulação Externa: É o tipo de motivação externa menos 

autônoma, a mais controlada que existe, na qual o indivíduo age por incentivos do ambiente, 

isto é, não acontece um grau de internalização satisfatório para a pessoa agir sozinha. A pessoa 

age para obter a consequência desejada (recompensas materiais) ou para evitar uma punição e 

percebe seu comportamento sendo controlado, alienado e tendo um locus de causalidade 

externo (a origem da ação está fora dela). É o único tipo de regulação reconhecido pela teoria 

operante. Tem sido extensivamente examinada e relacionada com prejuízos para a motivação 

intrínseca (REEVE, 2006; RYAN; DECI, 2000a, 2017). 

Itens: 

06- Só faço as atividades porque meus colegas fazem.  

07- Quero que o professor pense que eu sou um bom estudante de música, por isso faço 

as atividades.  

08- Faço porque quero que meus colegas pensem que sou inteligente.  

09- Venho para as aulas de música porque meus pais querem que eu venha. 

10- Acabo fazendo as atividades de música para não reprovar. 

11- Se não fosse obrigatório, eu não faria as atividades de música. 

12- Para não ficar com uma nota baixa, acabo fazendo as atividades.  

13- Faço as atividades para não ser mandado para a diretoria. 

14- Venho às aulas de música para não receber faltas.   

Motivação Extrínseca por Regulação Introjetada - A pessoa assume e mantém a 

regulação externa, sendo esta situação comparada a um alimento ingerido, mas não digerido. 

Enquanto na regulação externa o controle do comportamento vem das consequências 

contingentes, que são administradas por outras pessoas, na regulação introjetada as 

consequências contingentes são administradas pela própria pessoa. São exemplos as 
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contingências de autovalor (orgulho) ou de ameaças (vergonha ou culpa). Nesses casos a pessoa 

sente-se pressionada para obter engrandecimento do ego ou para evitar culpa ou ansiedade. Em 

outras palavras, a ação é regulada pela autoestima contingente. Esse tipo de motivação 

apresenta um comportamento moderadamente autônomo, todavia, ainda separado do desejo do 

indivíduo. Para que a pessoa não se sinta culpado, ele mesmo se envolve na tarefa, porque acha 

que “deve” conforme uma submissão do meio social imposta. Os comportamentos estão 

internalizados no indivíduo, mesmo que estejam relativamente externos ao self (REEVE, 2006; 

RYAN; DECI, 2000a, 2017). 

Itens: 

15- Faço as atividades porque me sinto angustiado se eu não fizer.  

16- Eu sentirei vergonha de mim mesmo se eu não fizer as atividades de música. 

17- Faço porque eu vou me sentir mal comigo mesmo se eu não fizer. 

18- Participo das aulas de música porque é isso que esperam de mim. 

19- Venho para as aulas de música para mostrar para mim mesmo que sou um aluno 

inteligente. 

Motivação Extrínseca por Regulação Identificada: é quando o indivíduo 

voluntariamente aceita o compromisso em realizar uma tarefa por acha-la importante e útil. Há 

uma importância pessoal, uma identificação que leva a pessoa a um comportamento autônomo 

Este é o processo mediante o qual a pessoa reconhece e aceita o valor subjacente a um 

comportamento. Por identificar-se com o valor do comportamento a pessoa tem essa regulação 

mais internalizada e a aceita como sua. Por exemplo, se uma pessoa se identifica com a 

importância de exercícios regulares para a saúde e o bem-estar, ela exercitar-se-á de modo 

voluntário (REEVE, 2006; RYAN; DECI, 2000a, 2017). 

Itens: 

20- Venho para as aulas de música porque é aqui que irei aprender conteúdos musicais.  

21- Venho para as aulas d música porque é importante para o meu futuro  

22- Procuro fazer as atividades porque elas me ajudam a superar minhas dificuldades.  

23- Faço as atividades de música porque eu quero entender o assunto.  

24- Faço as atividades porque eu quero aprender coisas novas.  

25- As atividades me ajudam a compreender coisas que são importantes para mim, por 

isso procuro fazê-las.  

26- Acredito que só existe uma maneira e aprender música, é fazendo as atividades. 

Motivação Extrínseca por Regulação integrada: É a mais completa forma de 

internalização da motivação extrínseca porque não somente envolve a identificação com a 
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importância do comportamento, mas também a integração de tal identificação com outros 

aspectos do self. Na Regulação Integrada, a pessoa executa uma ação porque identifica e 

acredita em seu valor que se incorpora com suas próprias necessidades (REEVE, 2006; RYAN; 

DECI, 2000a, 2017). 

Itens: 

27- Participo das aulas de música porque é um privilégio 

28- 29- Faça aulas de música porque é isso que eu escolhi pra mim. 

Eu quero ser cantor (a) ou tocar em uma banda musical, por isso participo das aulas de 

música. 

30- Venho para as aulas de música porque estarei capacitado a iniciar uma carreira 

musical que escolhi. 

Motivação Intrínseca: A ação é totalmente autodeterminada. Esse tipo de motivação 

leva o indivíduo a realizar uma atividade por satisfação própria, resultando em emoções como 

prazer, alegria, bom humor e divertimento a realizar uma determinada tarefa (REEVE, 2006; 

RYAN; DECI, 2000a, 2017). 

Itens: 

31- Faço as atividades porque é muito bom aprender música.  

32- Faço as atividades de música porque eu me sinto muito feliz quando estou fazendo. 

33- Faço porque eu aprecio as atividades de música.  

34- Faço as atividades porque isso me deixa feliz.  

35- Faço porque eu gosto de fazer as atividades musicais.  

36- Porque me sinto bem fazendo as atividades é que as faço. 

37- Venho porque fico feliz quando estou nas aulas de música       

38- Venho às aulas de música porque me sinto bem aqui      

39- Venho às aulas de música porque sinto prazer em aprender coisas novas. 
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APÊNCIDICE B - QUESTIONÁRIO FINAL INSERIDO NO GOOGLE FORMS 
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