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RESUMO 

 

Introdução:As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) podem ser 

utilizadas de diversas formas e em diferentes contextos;no entanto, na educação ela se 

consolida no processo de ensino-aprendizagem na Educação a distância (EaD). 

Objetivos:(1) Identificar a motivação no uso de TDIC em disciplinas totalmente a distância; 

(2) Avaliar se características socioeconômicas interferem na motivação no uso de TDIC; e 

(3) Avaliar se o acesso e as experiências com tecnologias digitais interferem na motivação 

no uso de TDIC.Método:Estudo analítico, transversal, observacional,quantitativo.Foi 

aplicada a Escala de Avaliação de Fatores de Motivação com Relação à Integração das 

Tecnologias de Informação e Comunicação ao Ensino (EMITICE) e um questionário com 

características socioeconômicas e informações sobre experiência com tecnologias digitais 

(uso diário de TDIC e experiência em EaD).Os participantes da pesquisa foram alunos dos 

cursos de graduação da Biomedicina, Farmácia, Enfermagem e Educação Física de uma 

Instituição de Ensino Superior Privada do estado de São Paulo.Resultados:A amostra do 

estudo foi constituída de 713 alunos, sendo a maioria do sexo feminino (64,6%), solteira 

(70,0%) e renda entre 1 e 3 salários mínimos (52,2%). O escore médio da EMITICE foi de 

78,5 (±20,4). A desmotivação foi influenciada pelo estado civil e pelo curso em andamento. 

A renda familiar interferiu no controle externo e no controle interno. O semestre que está 

sendo cursado pelo participante interferiu no controle externo, controle interno, controle por 

identificação e na motivação intrínseca.O espaço para os estudos interferiu no controle 

externo, controle interno e motivação intrínseca. A maneira que o aluno aprende melhor 

interferiu no controle externo e na motivação intrínseca. A vontade do aluno de fazer ou 

não um curso a distância interferiu em4 dos 5 fatores da EMITICE. A maneira que o aluno 

utiliza a internet quando pretende estudar interferiu no controle interno, controle por 

identificação e na motivação intrínseca. Conclusões:Neste estudo a motivação dos alunos 

foi de baixa a moderada, sentindo-se desmotivados por terem a impressão de perda de 

tempo, bem como não compreenderam a relevância de aprender e utilizar TDIC nos 

trabalhos e aulas. 

 

Descritores:Educação a Distância; Educação Superior;Tecnologia Educacional; 

Tecnologia da Informação; Comunicação. 



 

 

Antunes FR. Motivation  of students in the use of Digital Information and 

Communication Technologyin Distance Education. Guarulhos (SP): University of 

Guarulhos; 2018. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction:Digital Information and Communication Technologies (DICT) can be used in 

different ways and in different contexts; however, in education it is consolidated in the 

process of teaching learning in distance education (EaD).Objectives:(1) To identify the 

motivation in the use of DICT in disciplines totally at a distance; (2) To evaluate if 

socioeconomic characteristics interfere in motivation in the use of DICT; and (3) To 

evaluate if access and experiences with digital technologies interfere in motivation in the 

use of DICT.Method:Analytical, cross-sectional, observational, quantitative study. The 

Motivation Factors Assessment Scale was applied in relation to the Integration of 

Information and Communication Technologies to Education (EMITICE) and a questionnaire 

with socioeconomic characteristics and information on experience with digital technologies 

(daily use of DICT and experience in EaD). The participants of the research were 

undergraduate students of Biomedicine, Pharmacy, Nursing and Physical Education of a 

Private Higher Education Institution of the state of São Paulo.Results:The study sample 

consisted of 713 students, the majority being female (64.6%), unmarried (70.0%), and 

income between 1 and 3 minimum wages (52.2%). The mean EMITICE score was 78.5 

(±20.4). The demotivation was influenced by the marital status and the course in progress. 

Family income interfered with external control and internal control. The semester being 

studied by the participant interfered with external control, internal control, identification 

control and intrinsic motivation. The space for the studies interfered in the external control, 

internal control and intrinsic motivation. The way the student learns best interfered with 

external control and intrinsic motivation. The student's willingness to do or not a distance 

course interfered with the 4 of the 5 factors of EMITICE. The way the student uses the 

internet when he intends to study interfered with internal control, identification control, and 

intrinsic motivation.Conclusions:In this study the motivation of the students was low to 

moderate, feeling unmotivated because they felt the loss of time, and did not understand 

the relevance of learning and using DICT in the works and classes. 

 

Descriptors:Distance Education; College education; Educational technology; Information 

Technology; Communication. 



 

 

Antunes  FR.La motivación de los estudiantes en el uso de la Tecnología Digital de la 
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Universidad de Guarulhos; 2018. 

 

RESUMEN 

 

Introducción:Tecnologías Digitais de Información y Comunicación (TDIC) se pueden utilizar de 

diferentes maneras y en diferentes contextos, sin embargo, en la educación que se consolida 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia (EaD).Objetivos: (1) 

identificar la motivación en el uso de TDIC en disciplinas completamente a distancia; (2) 

Evaluar si las características socioeconómicas interfieren en la motivación en el uso de las 

TDIC; y (3) Evaluar si el acceso y las experiencias con tecnologías digitales interfieren en la 

motivación en el uso de las TDIC.Método: Analítico, en sección transversal, observacional, 

cuantitativo. Escala de motivación factores de evaluación en relación con la integración de las 

Tecnologías de Información y Comunicación para la Educación (EMITICE) y un cuestionario a 

las características socioeconómicas y la información sobre la experiencia con las tecnologías 

digitales (el uso diario de las TDIC y la experiencia en educación a distancia) se aplicó. Los 

participantes eran estudiantes de carreras de grado biomedicina, farmacia, enfermería y 

educación física de una institución de educación superior privada en el estado de Sao 

Paulo.Resultados:La muestra del estudio consistió en 713 estudiantes, en su mayoría mujeres 

(64,6%), sola (70,0%) y los ingresos entre 1 y 3 salarios mínimos (52,2%). La puntuación media 

de EMITICE fue de 78,5 (±20,4). La desmotivación fue influenciada por el estado civil y por el 

curso en curso. La renta familiar interfirió en el control externo y en el control interno. El 

semestre que está siendo cursado por el participante interfirió en el control externo, control 

interno, control por identificación y en la motivación intrínseca. El espacio para los estudios 

interfirió en el control externo, control interno y motivación intrínseca. La manera en que el 

alumno aprende mejor interfirió en el control externo y en la motivación intrínseca. La voluntad 

del alumno de hacer o no un curso a distancia interfirió en los 4 de los 5 factores de EMITICE. 

La manera que el alumno utiliza Internet cuando pretende estudiar interfirió en el control 

interno, control por identificación y en la motivación intrínseca.Conclusión:En este estudio 

motivación de los estudiantes fue baja a moderada, sintiendo desmotivado porque tienen la 

impresión de la pérdida de tiempo y no comprendían la importancia del aprendizaje y el uso de 

las TDIC en el trabajo y las clases. 

 

Descriptores:Educación a Distancia; Educación universitaria; Tecnología educativa; 

Tecnología de la información; Comunicación.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

1.1 Educação a distância no Brasil 

 

Educação a Distância (EaD) pode ser definida como processo de ensino-

aprendizagem mediado por ferramentas digitais, em que professores e alunos estão 

separados espacial e/ou temporalmente, mas podem estar conectados, interligados por 

tecnologias, principalmente as telemáticas, como a internet1-2. 

O uso da mídia eletrônica é um diferencial em relação às tecnologias digitais 

empregadas nas experiências iniciais de EaD, por oferecer recursos que aliam a 

capacidade de processamento, armazenamento de dados e utilização de multimídias à 

interatividade e às possibilidades de comunicação pela internet. Porém, a 

aprendizagem a distância, apoiada na internet, demanda atenção especial, já que exige 

novas abordagens para apresentação de conteúdos e estratégias diferentes daquelas 

empregadas no ensino presencial3. 

A EaD durante um tempo foi entendida como um ensino não tradicional ou como 

uma modalidade do ensino independente no qual o estudante tem um grau de 

autonomia para decidir tempo e local de estudos2. 

No Brasil, a EaD está presente desde 1920 com cursos livres e de formação 

profissional. Entretanto, após respaldo legal da Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, de 

20 de dezembro de 1996, foi regulamentado o credenciamento de instituições para 

oferta de cursos ou programas, na modalidade a distância, para educação básica de 

jovens e adultos, educação profissional de nível médio e educação superior4. 

Entretanto, foi delegada competência ao Ministro de Estado da Educação para 

promover os atos de credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento e 

avaliação relacionada com os padrões de qualidade5. 

Entre os tópicos relevantes dessa lei, destaca-se a descrição da EaD visando 

instruir os sistemas de ensino sobre a preponderância da avaliação presencial em 

relação às avaliações feitas a distância, maior explicitação de critérios para o 

credenciamento do Plano de Desenvolvimento Institucional, mecanismos para coibir 

oferta desmesurada do número de vagas na educação superior, previsão de condições 

adequadas, entre outras medidas para manutenção da qualidade da EaD5.  
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O Decreto N° 5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamenta que os diplomas 

e certificados de cursos e programas a distância, expedidos por instituições 

credenciadas e registrados na forma da lei, terão validade nacional e deverão ser 

realizados conforme legislação educacional pertinente6. Com isso, cursos realizados na 

modalidade EaD passaram a ter a mesma validade daqueles presencialmente. 

O Decreto Nº 9.057/2017 atualiza a legislação sobre o tema e regulamenta a 

EaD no país e amplia a oferta de cursos superiores de graduação e pós-graduação a 

distância. Além disso, as IES podem criar polos de EaD e se credenciarem na 

modalidade EaD sem exigir o credenciamento prévio para a oferta presencial. Sendo 

assim, as instituições poderão oferecer, exclusivamente, cursos a distância, sem a 

oferta simultânea de cursos presenciais.  O decreto, porém, não permite a formação 

100% virtual - avaliações, estágios, laboratórios ainda permanecem sendo feitas 

presencialmente7.Este decreto ficou conhecido como novo marco regulatório para a 

EaD no Brasil, pois a oferta nesta modalidade certamente passará por uma fase de 

expansão com oportunidades para novos alunos, novas instituições e novas 

mantenedoras8. 

A EaD tem autorização para ser realizada nos mesmos níveis que o ensino 

tradicional e regular: fundamental, médio, superior e pós-graduação. Entretanto, é mais 

adequado para a educação de adultos, principalmente para aqueles que já têm 

experiência de aprendizagem individual, autônoma e de pesquisa, tais como os alunos 

do ensino de pós-graduação e graduação1. 

Além disso, recomenda-se que o aluno de EaD apresente disposição para 

realizar um processo de autoaprendizagem em que há distância física do professor e 

do grupo de colegas, disponibilidade, comprometimento e organização para o estudo, 

maturidade intelectual e autoconhecimento das necessidades e diferenças dessa 

modalidade de ensino9. 

Assim como no ensino tradicional, o aluno na EaD tem responsabilidades e 

metas a serem cumpridas, precisa frequentar o ambiente virtual, entrar no sistema para 

estudar e participar das atividades. Para que isso ocorra adequadamente, o aluno deve 

dedicar-se e organizar-se para cumprir as atividades e avaliações nos prazos 

estabelecidos10. 

A opção por cursos parciais ou totalmente a distância em geral é determinada 

por dificuldades de deslocamento, falta de tempo, fatores financeiros, ascensão na 
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carreira profissional e continuidade dos estudos. Entretanto, para um melhor 

aproveitamento da EaD, são primordiais as interações entre aluno e o conteúdo por 

meio do aprendizado autodirigido, aluno e professor pelo feedback contínuo e entre 

aluno e aluno para uma aprendizagem colaborativa10. 

 A EaD é uma prática educativa que permite uma aproximação entre as 

necessidades e habilidades individuais e do grupo no contexto presencial e digital. As 

tecnologias digitais proporcionam um aprendizado mais dinâmico e mais interativo em 

que é possível avançar rapidamente no aprendizado, trocar experiências, esclarecer 

dúvidas, consultar e inferir resultados. As práticas educativas, cada vez mais, vão 

combinar cursos presenciais com virtuais, uma parte dos cursos presenciais sendo feita 

virtualmente, uma parte dos cursos a distância sendo feita de forma presencial ou 

virtual-presencial1. 

A socialização ocorre por meio de chats (sala de bate-papo) e 

videoconferências. Os alunos não são apenas nomes na tela, têm rostos com o uso  da 

webcam e muitas vezes há até maior liberdade para levantar dúvidas, porque a inibição 

é reduzida11. 

Pelas suas características, a EaD está se tornando cada vez mais evidente, 

utilizado e aceito em todo o mundo. A relevância desse tipo de ensino torna-se maior 

na medida em que novas camadas da população buscam educar-se ou atualizar-se 

profissionalmente devido às rápidas mudanças e transformações em todos os campos 

do saber e da vida humana no planeta2. 

A EaD, pela sua própria versatilidade e dinâmica, serviu para implementados 

projetos educacionais mais diversos e para as mais complexas situações, tais como 

cursos profissionalizantes, capacitação para o trabalho, divulgação científica, 

campanhas de alfabetização e também estudos formais em todos os níveis e campos 

do sistema educacional12. 

No Brasil, a EaD tem um papel importante como estratégia de inclusão social 

dos menos favorecidos geograficamente ou regiões de difícil acesso à medida que 

proporciona o acesso ao ensino universitário, bem como ao aperfeiçoamento e à 

capacitação profissional2. 

A EaD serve para democratizar a educação em todos os seus níveis e como 

alternativa para diversos segmentos da população oferecendo oportunidades de 

estudo,como os que não tiveram possibilidade de estudar em idade própria, indivíduos 
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que normalmente não podem estudar devido à distância em que se encontram dos 

grandes centros urbanos, aqueles que precisam trabalhar durante o dia ou aqueles que 

por razões de incapacitação física não podem se locomover, atendendo pessoas 

ocupadas,  sem disponibilidade de horários fixos para frequentar uma sala de aula, e 

também como forma de dar formação continuada a diversos profissionais em 

serviço4,11.  

 
1.2 Tecnologia Digital da Informação e Comunicação 

 

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) contribuem com a 

EaD e permitem a transmissão, disseminação, transformação, armazenamento, 

comunicação e criação de conteúdos que podem ou não estar ligados a uma 

metodologia de ensino. Podem ser definidas como um conjunto de recursos 

tecnológicos, informática, computador, internet, CD-ROM, hipermídia, multimídia, 

ambientes virtuais de aprendizagem e ferramentas para EaD – como chats, grupos ou 

listas de discussão, correio eletrônico etc. –, além de outros recursos de linguagens 

digitais. As TDIC podem ser utilizadas das mais diversas formas; no entanto, na 

educação elas se consolidam no processo de ensino-aprendizagem na EaD13. 

Entretanto, vale destacar que existem outras TDIC não digitais, tais como a designação 

TDIC em geral está associada à informação pela via informática e sua criação, procura 

e distribuição em termos de rede14. Com a expansão da internet, as áreas da 

informática e da telecomunicação proporcionaram mudanças significativas nos diversos 

setores que regem o desenvolvimento do País. Dessa forma, o setor educacional vem 

passando nos últimos anos por um processo de modernização impulsionado pelos 

avanços tecnológicos15. 

Muitos educadores começaram a acreditar na possibilidade de uso dessas 

tecnologias em educação, associando as TDIC a uma aprendizagem colaborativa. O 

uso de ferramentas de colaboração pode ter efeitos positivos na educação e a 

visualização da participação dos elementos dos grupos pode contribuir para o sucesso 

da aprendizagem16. 

O avanço das TDIC vem criando um novo cenário e novos modelos pedagógicos 

para educação, proporcionado mudanças significativas nas práticas educacionais9.As 

TDIC tornaram-se uma importante ferramenta de difusão do conhecimento, abrindo as 
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fronteiras de salas de aula convencionais e desencadeando processos de 

aprendizagem diferenciados e inovadores15. 

As TDIC representam um avanço na EaD. Com a criação de ambientes 

virtuais de aprendizagem, os alunos têm a possibilidade de se relacionar, trocando 

informações e experiências. Os professores e/ou tutores têm a possibilidade de realizar 

trabalhos em grupo, debates, fóruns, dentre outras formas de tornar a aprendizagem 

mais significativa. Nesse sentido, a gestão do próprio conhecimento depende da 

infraestrutura e da disponibilidade de cada indivíduo17. 

 

1.3 Teoria da Autodeterminação 

 
A Teoria da Autodeterminação tem sido bastante discutida no campo da 

motivação no processo ensino-aprendizagem, principalmente na modalidade de EaD, 

pois não há dúvidas de que a motivação pode produzir um efeito, positivo ou negativo, 

na aprendizagem e no desempenho dos estudantes, bem como a aprendizagem pode 

interferir na motivação18. 

A Teoria da Autodeterminação foi elaborada no ano de 1981, por Richard Ryan e 

Edward Deci, respectivamente, professores do Departamento de Clínica e Ciência 

Social e do Departamento de Psicologia da Universidade de Rochester, Estados 

Unidos,com a finalidade de responder às questões epistemológicas e éticas do 

paradigma eudaimônico, que considera a saúde e o bem-estar psicológicos como 

consequentes do compromisso com os desafios e propósitos da vida19. 

A autodeterminação representa um conjunto de comportamentos e habilidades 

que dotam a pessoa da capacidade de ser o agente causal em relação ao seu futuro, 

ou seja, de ter comportamentos intencionais. Dessa forma, essa teoria visa estudar as 

condições do contexto social que facilitam a saúde e bem-estar psicológico e a 

obtenção destes a partir da autodeterminação20. 

A Teoria da Autodeterminação tem como objetivo compreender os componentes 

da motivação e fatores relacionados a sua promoção. Dessa forma, a personalidade e 

a motivação humana concentram-se nas tendências evolutivas, nas necessidades 

psicológicas inatas e nas condições favoráveis à motivação, ao funcionamento social e 

bem-estar pessoal21. 

A motivação é reconhecida como uma variável de suma importância no estudo 

do comportamento humano. Pode ser definida como uma força interna que emerge, 
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regula e sustenta todas as ações de um indivíduo, mas não de uma maneira geral que 

funcione para todas as situações. Assim sendo, deve-se considerar cada contexto a ser 

analisado22. A motivação pode variar em intrínseca, em que a pessoa se sente 

autodeterminada em realizar uma atividade, ou extrínseca, quando há uma 

preocupação na realização da tarefa por recompensas externas14. 

Na educação, a motivação está associada ao envolvimento dos alunos com as 

tarefas de aprendizagem, pela preferência por desafios, persistência,  esforço, uso de 

estratégias de aprendizagem, entre outros resultados positivos. Ela tem sido avaliada 

como determinante do nível da qualidade da aprendizagem e do desempenho. Um 

estudante motivado mostra-se ativamente envolvido no processo de aprendizagem, 

engajando-se e persistindo em tarefas desafiadoras, despendendo esforços, usando 

estratégias adequadas, buscando desenvolver novas habilidades de compreensão e 

domínio. Apresenta entusiasmo na execução das tarefas e orgulho acerca dos 

resultados de seus desempenhos, podendo superar previsões baseadas em suas 

habilidades ou conhecimentos prévios21.  

A desmotivação de estudantes pode interferir negativamente no processo de 

ensino-aprendizagem, e entre suas causas está o planejamento e o desenvolvimento 

das aulas realizadas pelo professor. O professor deve fundamentar seu trabalho às 

necessidades dos estudantes, considerando sempre o momento emocional e as 

ansiedades que permeiam a vida deles naquele momento23. 

É essencial a motivação dos estudantes para aprendizagem, uma vez que estes 

precisam reconhecer que a aprendizagem é um processo pessoal, reflexivo e 

sistemático e que depende do seu despertar e das suas potencialidades, seja sozinho, 

seja com a ajuda do educador24. 

A motivação pode afetar a perseverança e o esforço do estudante, pois pode 

aumentar o interesse para o estudo e para a participação nas aulas. Desse modo, pode 

ser considerada como um fator essencial para a aprendizagem, ou seja, não existe 

aprendizagem sem motivação; o aluno motivado sente a necessidade e o desejo de 

aprender. A motivação deve estar presente em todos os momentos do processo de 

ensino-aprendizagem, tornando-se um elemento indispensável para que o aluno 

continue em busca da construção de seu conhecimento25. 

A motivação no uso das TDIC extrapola a dimensão individual e abarca o 

contexto socioeconômico, pois este determinará o acesso a essas tecnologias digitais, 
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uma vez que o Brasil apresenta um contexto injusto e desigual que compromete o 

acesso a bens e serviços, tais como a educação e seus avanços tecnológicos24. 

Considerando a importância da EaD no atual contexto educacional, o uso das 

TDIC cada vez mais necessário nas novas gerações de alunos e a relevância da 

motivação no processo ensino-aprendizagem, é que surgem as aflições para este 

estudo. O respaldo legal da EaD aborda de maneira frágil a implementação das TDIC 

no contexto educacional relacionado aos aspectos motivacionais,contexto 

socioeconômico dos indivíduos envolvidos e a infraestrutura mínima de informática e 

ambiente de estudo fora da instituição de ensino que o aluno deve possuir para que 

seja adequada a EaD. 
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2. OBJETIVOS 

 

1- Identificar a motivação no uso de TDIC em disciplinas totalmente a distância; 

 

2- Avaliar se características socioeconômicas interferem na motivação no uso de 

TDIC; 

 

3- Avaliar se o acesso e as experiências com tecnologias digitais interferem na 

motivação no uso de TDIC. 
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3.MÉTODO 

 

3.1 Tipo do estudo 

 

Este estudo constitui uma parte do projeto integrado intitulado “Educação a 

distância como uma nova forma de comunicação professor-aluno: a importância da 

motivação”, que tinha como objetivo geral mensurar a motivação no uso de TDIC na 

EaD e foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade de Guarulhos 

sob o número de parecer 512.813. 

Estudo analítico, transversal, observacional, quantitativo, tendo como variável 

dependente a motivação no uso de TDIC no ensino superior e como variáveis 

independentes, as características socioeconômicas, informações sobre a experiência 

com tecnologias digitais e o curso da área da saúde. 

A variável dependente, aquela alterada ou influenciada pelas 

variáveis independentes, é representada pela motivação no uso de TDIC e é 

mensurada por meio de uma escala quantitativa com 20 itens. 

As variáveis independentes, medidas que não dependem de nenhuma outra 

variável, são representadas neste estudo por características sócio econômicas (sexo, 

idade, estado civil, curso, semestre, renda familiar),experiência com tecnologias digitais 

(uso diário das TDIC e a experiência em disciplinas em ensino a distância) e o curso da 

área da saúde (enfermagem, biomedicina, farmácia e educação física). 

 

3.2Local do estudo 
 

O local de coleta de dados foi uma Instituição de Ensino Superior (IES) Privada 

do estado de São Paulo. 

A IES localiza-se em um município da Região Metropolitana de São Paulo, é 

uma das mais populosas do estado e, apesar de apresentar uma próspera economia, 

mostra marcantes desigualdades sociais e condições econômicas inferiores à capital 

para a maioria da população. 

A IES oferecia cerca de 22 disciplinas totalmente a distância para 26 cursos de 

graduação bacharelado e no momento da coleta de dados havia aproximadamente 17 

mil matriculas em disciplinas on-line com cerca de 9 mil alunos envolvidos nesse tipo 

de ensino. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
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As 22 disciplinas totalmente a distância eram: Biossegurança, Cálculos 

Financeiros, Cidadania e Responsabilidade Social, Computador e Sociedade, 

Comunicação e Expressão, Cultura Brasileira, Direito Digital, Economia Brasileira, 

Educação Ambiental, Empreendedorismo, Epidemiologia, Gestão de Pessoas, Gestão 

de Projetos, Gestão e Sociedade, Gestão em Saúde, Metodologia Científica, 

Metodologia de Pesquisa Científica, Probabilidade e Estatística, Segurança e Auditoria 

de Sistemas, Sistemas de Informações Gerenciais, Tópicos de Biotecnologia, Vigilância 

Sanitária. 

Dessas disciplinas apenas 3 não eram oferecidas para os cursos da saúde: 

Probabilidade e Estatística, Cálculos Financeiros e Sistema de Informações Gerenciais. 

Sendo assim, 19 disciplinas totalmente a distância eram oferecidas para os alunos da 

área da saúde. 

As disciplinas totalmente a distância podem ser regulares e presentes nas 

grades curriculares ou eletivas, dependendo do curso. Entretanto, todos os cursos da 

área da saúde contam com essas disciplinas nas duas modalidades. 

A IES totalizava 10 cursos da área da saúde: Ciências Biológicas, Fisioterapia, 

Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Enfermagem, Biomedicina, 

Educação Física e Farmácia. 

 

3.3 Amostra 

 

Foi realizado o cálculo da amostra representativa para a população de cada 

curso no programa estatístico STATS 2.0, considerando a porcentagem máxima 

aceitável de erro de 5%, o nível de porcentagem estimada de 50% e o nível de 

confiança de 95%.  

Dos 10 cursos da área da saúde da IES, apenas quatro coordenadores de curso 

autorizaram prontamente a realização da pesquisa.Considerando os alunos de quatro 

cursos de graduação na área da saúde selecionados (Enfermagem, 

Biomedicina,Educação Física e Farmácia) e a população de cada curso, o número 

mínimo de participantes foi apresentado na tabela 1. 

A amostra e a escolha dos cursos da área da saúde foram por conveniência. 
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Tabela 1 – População e amostra mínima representativa dos alunos por curso. 

Guarulhos, 2015. 

Curso N° total de alunos do 2° 
ao 8° semestre 

Amostra mínima 
representativa 

Enfermagem 656 242 
Biomedicina 234 145 
Educação Física 361 186 
Farmácia 220 140 

Total 1.471 713 

 

3.3.1 Recrutamento dos participantes 

  

Os alunos foram recrutados pessoalmente no intervalo das aulas mediante 

autorização do professor da disciplina. 

 

3.3.2Critérios de inclusão 

 

 Adulto acima de 18 anos; 

 Já ter realizado uma disciplina de ensino a distância na IES; 

 Estar cursando do 2° ao 8° semestre, pois no 1° semestre não havia disciplinas 

a distância. 

 

3.4Instrumentos 

 

3.4.1 Escala de Avaliação de Fatores de Motivação com Relação à Integração das 

Tecnologias de Informação e Comunicação ao Ensino 

 

A Escala de Avaliação de Fatores de Motivação com Relação à Integração das 

Tecnologias de Informação e Comunicação ao Ensino (Anexo 1) foi validada da escala 

original canadense denominada EMITICE –Echelle de motivation lor de l’intégration de 

stechnologies de l’information et des communications dans l’enseignement26. 

Apesar da EMITICE se referir ao uso geral de TDIC no ambiente universitário, 

neste estudo os participantes responderam o questionário com enfoque no uso das 

TDIC das disciplinas online oferecidas pela IES. 

A escala é constituída por 20 itens divididos em 5 fatores:Desmotivação, 

Controle Externo, Controle Interno, Controle por Identificação e Motivação 
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Intrínseca(Quadro 1). O objetivo da escala é mensurar a motivação no uso de TDIC na 

educação. Os itens da escala são avaliados por uma escala de medida tipo Likert de 7 

pontos: (1) Não corresponde absolutamente, (2) Corresponde muito pouco, 

(3)Corresponde pouco, (4) Corresponde moderadamente, (5) Corresponde bastante, 

(6) Corresponde fortemente e(7)Corresponde absolutamente.A escala foi aplicada 

como proposta no estudo de validação e da escala original em língua francesa com os 

itens randomizados26. 

 

Quadro 1 – Descrição dos fatores da Escala de Avaliação de Fatores de 

Motivação com Relação à Integração das Tecnologias de Informação e Comunicação 

ao Ensino. Guarulhos, 2016. 

Fatores Descrição  Itens 

Desmotivação Representa falta de motivação ou vontade, é o estado de falta 

de uma intenção de agir. Quando desmotivado, o 

comportamento da pessoa carece de intencionalidade. 

3, 8, 13, 18 

Controle Externo Refere-se ao comportamento regulado por meios externos 

como recompensa. 

6, 11, 16  

Controle Interno Representa a regulação interiorizada e é caracterizado quando 

uma fonte de motivação externa é internalizada e pode ser 

exemplificada por comportamentos de culpa e vergonha ou 

pela necessidade de ser aceito, ou ainda pela busca de 

autoestima. 

4, 9, 14, 19  

Controle por 

Identificação 

Representa a regulação identificada; segundo a teoria, ocorre 

quando se decide tomar determinadas ações devido a 

situações contingenciais, ou seja, quando não é disponível a 

escolha. É a forma mais autodeterminada de regulação externa 

e ocorre quando o indivíduo internalizou os regulamentos 

externos, integrando-os completamente com seus valores 

pessoais, gerando motivação e comportamentos 

autodeterminados. 

2, 7, 12, 17  

Motivação 

Intrínseca 

Refere-se a tudo que já foi internalizado e integrado com os 

demais valores da pessoa, gerando um comportamento 

intencional a partir das próprias necessidades e vontades do 

indivíduo. 

1, 5, 10, 15, 20 

 

O escore total deve ser elaborado por meio da soma das respostas nos 20 itens 

após a recodificação dos itens do fator Desmotivação (itens3, 8, 13, 18), em que a 



23 

 

 

pontuação deve ser invertida.O escore total varia de 20 a 140. Quanto maior o escore 

total, maior a motivação no uso de TDIC na educação a distância26. 

 
3.4.2 Questionário de caracterização do participante 

 

O questionário de caracterização do participante (Apêndice 1) construído contém 

6 questões sobre características socioeconômicas (sexo, idade, estado civil, renda 

familiar, curso e semestre) e 14 questões sobre experiência com tecnologias 

digitais(uso diário de TDIC e experiência em disciplinas de ensino a distância), 

totalizando 20 questões. 

As questões sobre experiência com tecnologias digitais foram elaboradas com 

base no “Questionário de Perfil do aluno da UNG Digital” – criado pela equipe da UNG 

digital da Universidade de Guarulhos (UNG). 

 

3.5Procedimentos de coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada com grupos de alunos. Os objetivos do estudo, 

critérios de inclusão e o TCLE eram explicados publicamente. Em seguida o 

pesquisador distribuía os instrumentos e o TCLE para aqueles que apresentavam os 

critérios de inclusão e aceitavam participar do estudo. 

 

3.6Tratamento dos dados 

 

Foi realizada a análise descritiva dos dados por meio de freqüências absolutas e 

relativas, medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão (desvio padrão, 

valores mínimo e máximo). 

 Para a análise inferencial, primeiramente, foi avaliada a normalidade do escore 

total EMITICE e dos fatores pelo teste de Komolgorov-Smirnov; como estes não 

apresentaram distribuição normal, foram aplicados testes não paramétricos. Na 

comparação dos escores segundo duas variáveis qualitativas, aplicou-se o teste de 

Mann-Whitney e, na comparação com variáveis qualitativas com três grupos ou mais, 

utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis. Neste último caso, quando a diferença 

estatisticamente significativa foi observada, aplicou-se o teste post hoc de Dunn. 
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 Na comparação entre variáveis quantitativas foi utilizado o teste de correlação de 

Spearman (r). Os valores de referência para a magnitude foram: r=0,10 até 0,39, fraco; 

r=0,40 até 0,69, moderado; r=0,70 até 1,forte27. 

 A confiabilidade do instrumento EMITICE para essa amostra foi testada pelo alfa 

de Cronbach (α≥0,70). 

 Assumiu-se um nível descritivo de 5% (p<0,05) para significância estatística. Os 

dados foram digitados em Excel® e analisados em Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 22.0 para Windows® e Graph Pad. 

Destaca-se neste estudo que algumas variáveis sofreram o processo de 

imputação de dados pela moda28 e que não houve diferença na distribuição das 

medidas de tendência central e dispersão das variáveis, pois as perdas oscilaram entre 

0,1%e1,8%. 

 

3.7. Procedimentos éticos 

 

Em cumprimento à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que 

regulamenta a pesquisa em seres humanos no País, o presente estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Guarulhos (Anexo 2); foi 

solicitado previamente um termo de autorização da instituição onde os dados foram 

coletados (Anexo 3). Como parte das exigências previstas na Resolução 466/2012 foi 

elaborado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 2), para 

obtenção do consentimento dos alunos sobre a participação no estudo.  
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4. RESULTADOS 

 

Os resultados deste estudo possibilitaram a elaboração de dois artigos 

científicos. O artigo intitulado “Motivação de alunos da área da saúde na realização 

de disciplinas totalmente a distância: influência das características 

socioeconômicas” será submetido à Revista Brasileira de Educação Médica (ISSN 

1981-5271– Qualis 2013-2016 –B2 – Enfermagem). O artigo intitulado “Influência das 

tecnologias digitais na motivação de alunos da área da saúde em disciplinas 

totalmente a distância” (alterado título) será submetido à Revista Tecnologias na 

Educação (ISSN 1984-4751– Qualis2013-2016 – B1 – Ensino e Interdisciplinar). 

______________________________________________________________________ 

Motivação de alunos da área da saúde na realização de disciplinas totalmente a 

distância: influência das características socioeconômicas1 

 

Fernanda Regina Antunes2 

Francine da Costa Alves3 

Alfredo Almeida Pina-Oliveira4 

Maira Rosa Apostólico5 

Luciane Lúcio Pereira6 

Ana Cláudia Puggina7 

Resumo 
Objetivo: Avaliar se as características socioeconômicas de alunos da área da saúde 
interferem na motivação no uso das Tecnologias Digitais da Informação e 
Comunicação (TDIC). Método: Estudo analítico, transversal, observacional, 
quantitativo, realizado com alunos dos cursos de graduação da Biomedicina, Farmácia, 
Enfermagem e Educação Física de uma Instituição de Ensino Superior Privada do 
estado de São Paulo. Foi aplicada a Escala de Avaliação de Fatores de Motivação com 
Relação à Integração das Tecnologias de Informação e Comunicação ao Ensino 
(EMITICE) e um questionário com características socioeconômicas. Resultados: A 

                                                           
1
 Artigo derivado da dissertação de mestrado intitulada “Motivação de alunos no uso de tecnologia digital da 

informação e comunicação na educação a distância”. 
2
 Enfermeira. Aluna de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Guarulhos, 

Guarulhos, Brasil. 
3
 Enfermeira. Mestre em Ciências pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Guarulhos, 

Guarulhos, Brasil. 
4
 Enfermeiro. Docente do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Guarulhos, Guarulhos, 

Brasil. 
5
Enfermeira. Docente e vice coordenadora do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade 

Guarulhos, Guarulhos, Brasil. 
6
 Enfermeiro. Pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão da Universidade Santo Amaro, São Paulo, Brasil. 

7
 Enfermeira. Docente e Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade 

Guarulhos, Guarulhos, Brasil. 
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amostra do estudo foi constituída de 713 alunos, média de idade de 26,6 anos (±7,1), 
maioria do sexo feminino (64,6%), solteira (70,0%) e renda familiar média de 3,9 
salários mínimos. O escore médio da EMITICE foi de 78,5 (±20,4). Houve diferença 
estatisticamente significativa das variáveis estado civil (p-valor=0,03) e curso (p-
valor=0,03) com o fator Desmotivação, da renda familiar (p-valor=0,04) (p-valor=0,02) e 
semestre (p-valor=0,02) (p-valor=0,04) com o fator Controle Externo e com o fator 
Controle Interno, do semestre (p-valor=0,01) (p-valor=0,02) com o Controle por 
Identificação e com a Motivação Intrínseca. Conclusão: Em geral, a motivação dos 
alunos foi de baixa a moderada. Os alunos sentiram-se desmotivados por terem a 
impressão de perda de tempo, bem como não compreenderam a relevância de 
aprender e utilizar TDIC nos trabalhos e aulas. O estado civil, renda, curso e semestre 
interferiram na motivação dos alunos da área da saúde no uso de TDIC. 
 
Descritores:Educação a Distância; Educação Superior; Tecnologia Educacional; 
Tecnologia da Informação; Comunicação; Motivação. 
Descriptors:Distance Education; College education; Educational technology; 
Information Technology; Communication; Motivation. 
Descriptores:Educación a distancia; Educación universitaria; Tecnología educativa; 
Tecnología de la información; comunicación; Motivación. 
 

Introdução 

Educação a Distância (EaD) pode ser definido como processo de ensino-

aprendizagem mediado por ferramentas digitais, em que professores e alunos estão 

separados espacial e/ou temporalmente, mas podem estar conectados, interligados por 

tecnologias, em especial as telemáticas, como a internet1-2. 

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) contribuem com a 

EaD e permitem a transmissão, disseminação, transformação, armazenamento, 

comunicação e criação de conteúdos que podem ou não estar ligados a uma 

metodologia de ensino. Podem ser definidas como um conjunto de recursos 

tecnológicos, informática, computador, internet, CD-ROM, hipermídia, multimídia, 

ambientes virtuais de aprendizagem e ferramentas para EaD – como chats, grupos ou 

listas de discussão, correio eletrônico etc. – e de outros recursos de linguagens 

digitais3. 

As tecnologias digitais podem proporcionar oportunidades mais dinâmicas, mais 

colaborativas e mais interativas, sendo possível avançar no aprendizado, trocar 

experiências, esclarecer dúvidas, consultar e inferir resultados. As práticas educativas, 

cada vez mais, vão combinar cursos presenciais com virtuais em uma configuração de 

ensino híbrido1. 

No Brasil, a EaD está presente desde 1920 com cursos livres e de formação 

profissional. Entretanto, após respaldo legal da Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, de 
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20 de dezembro de 1996, foi regulamentado o credenciamento de instituições para 

oferta de cursos ou programas, na modalidade a distância, para educação básica de 

jovens e adultos, educação profissional de nível médio e educação superior4. 

Entretanto, foi delegada competência ao Ministro de Estado da Educação para 

promover os atos de credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento e 

avaliação relacionada com os padrões de qualidade5. 

O Decreto Nº 9.057/2017 atualiza a legislação sobre o tema e regulamenta a 

EaD no país e amplia a oferta de cursos superiores de graduação e pós-graduação a 

distância. Este decreto ficou conhecido como novo marco regulatório para a educação 

a distância no Brasil, pois inicia uma fase importante de expansão no Brasil da 

modalidade EaD com oportunidades para novos alunos, novas instituições e novas 

mantenedoras. Entretanto, não permite a formação 100% virtual - avaliações, estágios, 

laboratórios ainda permanecem sendo feitas presencialmente6-7. 

Sendo assim, tais respaldos legais possibilitama avaliação de fatores antes da 

implementação das TDIC no contexto educacional, entre eles aspectos essenciais. 

Neste processo deve-se considerar motivação no uso das tecnologias digitais, o 

contexto socioeconômico dos indivíduos envolvidos e a possibilidade de acesso em 

diferentes tempos e espaços. 

A EaD se tornou frequente pela onipresença das TDIC. Mas, por outro lado, é 

necessário que o aluno tenha estrutura física digital mínima para garantir o acesso ao 

ambiente ou plataforma virtual8-9. As tecnologias são só apoio, ferramentas, meios, 

mas elas permitem a realização de atividades de aprendizagem de formas muito 

diferentes e inovadoras9.  

Além disso, recomenda-se que o aluno de EaD apresente disposição para 

realizar um processo de autoaprendizagem em que há distância física do professor e 

do grupo de colegas, disponibilidade, comprometimento e organização para o estudo, 

maturidade intelectual e autoconhecimento das necessidades e diferenças nessa 

modalidade de ensino1,9. 

Destaca-se a motivação dos estudantes para aprendizagem em ambientes 

virtuais. A motivação pode variar em intrínseca, em que a pessoa se sente 

autodeterminada em realizar uma atividade, ou extrínseca, quando há uma 

preocupação na realização da tarefa por recompensas externas10. Na educação, a 

motivação está associada ao envolvimento dos alunos com as tarefas de 
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aprendizagem, pela preferência por desafios, persistência,  esforço, uso de estratégias 

de aprendizagem, entre outros resultados positivos11. 

A motivação no uso das TDIC extrapola a dimensão individual e abarca o 

contexto socioeconômico, pois este determinará o acesso a essas tecnologias digitais, 

uma vez que o Brasil apresenta um contexto injusto e desigual que compromete o 

acesso a bens e serviços, tais como a educação e seus avanços tecnológicos12. 

Diante desse cenário, os responsáveis por cursos em EaD no Brasil enfrentam 

desafios que exigem a reflexão sobre o perfil do aluno que opta por essa modalidade 

de ensino a distância, a fim de evitar frustrações e melhorar o desempenho na 

construção do conhecimento. Os alunos precisam estar conscientes das dificuldades e 

características dessa modalidade de ensino para que aproveitem e fiquem satisfeitos8. 

Sendo assim, este estudo teve como objetivo avaliar se as características 

socioeconômicas de alunos da área da saúde interferem na motivação no uso das 

TDIC. 

 
Método 

Estudo analítico, transversal, observacional, quantitativo, tendo como variável 

dependente a motivação no uso das TDIC no ensino e como variáveis independentes 

as características socioeconômicas. 

O local de coleta de dados foi uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada 

do estado de São Paulo, que oferece disciplinas totalmente a distância regulares e 

presentes nas grades curriculares ou eletivas, a depender do curso de graduação. 

Entretanto, todos os cursos da área da saúde tinham disciplinas totalmente a distância 

nas duas formas. No momento da coleta de dados, o ambiente virtual de aprendizagem 

adotado era o Moodle. 

A IES oferecia 22 disciplinas totalmente a distância no total, sendo 19 delas 

oferecidas aos cursos da área da saúde, a saber: Biossegurança, Cidadania e 

Responsabilidade Social, Computador e Sociedade, Comunicação e Expressão, 

Cultura Brasileira, Direito Digital, Economia Brasileira, Educação Ambiental, 

Empreendedorismo, Epidemiologia, Gestão de Pessoas, Gestão de Projetos, Gestão e 

Sociedade, Gestão em Saúde, Metodologia Científica, Metodologia de Pesquisa 

Científica, Segurança e Auditoria de Sistemas, Tópicos de Biotecnologia e Vigilância 

Sanitária.Os alunos dos cursos de graduação na área da saúde deveriam cumprir de 

quatro a seis disciplinas totalmente a distância ao longo do curso. 
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Essas disciplinas seguiam uma estrutura de oito unidades com duas aulas cada 

e com conteúdo apenas textual em pdf. No final de cada unidade o aluno respondia um 

teste com dez questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada uma delas. 

Além disso, eram utilizadas as seguintes estratégias de ensino: fórum de interação e 

atividade contextualizada, em que o aluno elaborava um texto sobre um tema 

específico. 

A amostra por conveniência consistiu em alunos dos cursos de Enfermagem, 

Biomedicina, Educação Física e Farmácia. Foi realizado o cálculo da amostra 

representativa para a população de cada curso no programa estatístico STATS 2.0, 

considerando a porcentagem máxima aceitável de erro de 5%, o nível de percentagem 

estimada de 50% e o nível de confiança de 95% (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – População e amostra mínima representativa dos alunos por curso. 

Guarulhos, SP, Brasil, 2015. 

Curso N° total de alunos do 2° 
ao 8° semestre 

Amostra mínima 
representativa 

Enfermagem 656 242 
Biomedicina 234 145 
Educação Física 361 186 
Farmácia 220 140 

Total 1.471 713 

Fonte: próprios autores. 

 

Os alunos foram recrutados pessoalmente pelo pesquisador no intervalo das 

aulas e mediante autorização dos professores das disciplinas presenciais. Os critérios 

de inclusão foram: adultos acima de 18 anos, alunos que já realizaram uma disciplina 

de ensino a distância na IES estudada e estar cursando do 2° ao 8° semestre. O 

período de coleta de dados foi de maio de 2015 a setembro de 2015. 

Foi utilizada a Escala de Avaliação de Fatores de Motivação com Relação à 

Integração das Tecnologias de Informação e Comunicação ao Ensino (EMITICE)10, 

instrumento psicométrico construído com base na Teoria da Autodeterminação que 

objetiva compreender os componentes da motivação intrínseca, motivação extrínseca e 

desmotivação. Dessa forma, a personalidade e a motivação humana concentram-se 

nas tendências evolutivas, nas necessidades psicológicas inatas, nas condições 

favoráveis à motivação, no funcionamento social e bem-estar pessoal13. 
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Apesar da EMITICE se referir ao uso geral de TDIC no ambiente universitário, 

neste estudo os participantes responderam o questionário com enfoque no uso das 

TDIC das disciplinas online oferecidas pela IES. 

A escala apresenta20 afirmativas e foi aplicada como propõe o estudo de 

validação da escala original em língua francesa com os itens randomizados. Os itens 

da escala são avaliados por uma escala de medida tipo Likert de 7 pontos: (1) Não 

corresponde absolutamente, (2) Corresponde muito pouco, (3) Corresponde pouco, (4) 

Corresponde moderadamente, (5) Corresponde bastante, (6) Corresponde fortemente 

e (7) Corresponde absolutamente13. 

A escala apresenta cinco fatores: Desmotivação (itens 3, 8, 13, 18), Controle 

Externo (6, 11, 16), Controle Interno (itens 4, 9, 14, 19), Controle por Identificação 

(itens 2, 7, 12, 17) e Motivação Intrínseca (1, 5, 10, 15, 20). O escore total é obtido pela 

somatória das respostas e após a recodificação dos itens do fator Desmotivação. O 

escore total varia de 20 a 140 e quanto maior o escore total, maior a motivação no uso 

de TDIC na educação a distância13. 

O questionário de caracterização do participante construído contém seis itens 

sobre características socioeconômicas (sexo, idade, estado civil, renda familiar, curso e 

semestre). 

Foi realizada a análise descritiva dos dados por meio de frequências absolutas e 

relativas, medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão (desvio padrão, 

valores mínimo e máximo). 

 Para a análise inferencial, primeiramente, foi avaliada a normalidade do escore 

total EMITICE e dos fatores pelo teste de Komolgorov-Smirnov; como estes não 

apresentaram distribuição normal,foram aplicados testes não paramétricos. Na 

comparação dos escores segundo duas variáveis qualitativas, aplicou-se o teste de 

Mann-Whitney e, na comparação com variáveis qualitativas com três grupos ou mais, 

utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis. Neste último caso, quando a diferença 

estatisticamente significativa foi observada, aplicou-se o teste post hoc de Dunn. 

 Na comparação entre variáveis quantitativas foi utilizado o teste de correlação de 

Spearman (r). Os valores de referência para a magnitude foram: r=0,10 até 0,39, fraco; 

r=0,40 até 0,69, moderado; r=0,70 até 1, forte14. 
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 Assumiu-se um nível descritivo de 5% (p<0,05) para significância estatística. Os 

dados foram digitados em Excel® e analisados em Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 22.0 para Windows® e Graph Pad. 

Destaca-se neste estudo que algumas variáveis sofreram o processo de 

imputação de dados pela moda15 e que não houve diferença na distribuição das 

medidas de tendência central e dispersão das variáveis, pois as perdas oscilaram entre 

0,1%e1,8%. 

Em cumprimento à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que 

regulamenta a pesquisa em seres humanos no País, o presente estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos sob número de parecer 

512.813 e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 

Resultados 

 Participaram do estudo 713 alunos com média de idade de 26,6 anos (±7,1). A 

maioria era do sexo feminino, solteira e com renda familiar média de 3,9 salários 

mínimos (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Número e percentual de alunos, segundo características socioeconômicas e 

acadêmicas (n=713).Guarulhos, SP, Brasil, 2016. 

Variável e Categorias n % Variável e Categorias n % 

Sexo*   Semestre**   
Feminino 461 64,6 2° 98 13,7 
Masculino 252 35,4 3° 155  21,7 
Estado civil   4° 145  20,3 
Solteiro 499 70,0 5° 121  17,0 
Casado 156 21,9 6° 54  7,6 
Convivente ou união estável 24 3,4 7° 100 14,0 
Separado 7 1,0 8° 40 5,6 
Divorciado 26 3,6 Curso   
Viúvo 1 0,1 Biomedicina 145 20,3 
   Educação física 182 25,5 
   Enfermagem 246 34,5 
   Farmácia 140 19,6 

Total 713 100,0 Total 713 100,0 

Nota:* imputação 0,4% da variável; ** imputação 0,1% da variável.Fonte: próprios autores. 

 

Considerando os valores das médias de tendência central e de dispersão para 

cada item que compõe o escore EMITICE, identifica-se que os valores medianos mais 

elevados foram para os quatro itens que abarcam o fator Desmotivação, mostrando 
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que os alunos têm impressão de perder tempo realizando a disciplina online, não 

compreendem a relevância de aprender com as tecnologias, do porquê das solicitações 

de TDIC nos trabalhos acadêmico se da utilização das TDIC nas aulas.Os itens com 

menores médias indicam que os alunos utilizam as TDIC mais por obrigação do que 

por prazer (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Análise descritiva dos itens do instrumento EMITICE (n=713). Guarulhos, 
SP, Brasil, 2016. 

Item Variáveis Média DP Mediana 

3 Tenho a impressão de perder meu tempo utilizando as TIC.* 4,8 1,7 5 
8 Eu não compreendo a relevância de aprender com as tecnologias. 

§§
 4,7 1,7 5 

18 
Eu não sei por que eu utilizo as TIC nas minhas aulas na 
universidade.** 

4,7 1,9 5 

13 Eu não vejo porquê somos solicitados a utilizar as TIC nos trabalhos.*** 4,6 1,7 5 

2 
Porque, a meu ver, o conhecimento das TIC ajudará a me preparar 
melhor para a minha futura profissão.

§§
 

4 1,7 4 

12 
Porque isso vai me ajudar a estar mais bem preparado(a) e 
instrumentalizado(a) para a carreira que escolhi.** 

4 1,7 4 

17 
Porque eu acredito que um melhor domínio das TIC vai aumentar 
minha competência profissional. 

4 1,7 4 

19 Porque, na nossa época, devemos utilizar as TIC na educação. 4 1,7 4 

11 
Porque é um diferencial para obter um trabalho estável ao final dos 
meus estudos. 

¥¥
 

3,9 1,7 4 

20 Porque aprender com a ajuda das TIC é interessante. 3,9 1,7 4 

7 
Porque, para mim, as TIC são ferramentas essenciais à minha 
formação.*** 

3,8 1,7 4 

9 
Porque, a meu ver, o fato de dominar as TIC me permitirá sentir-me 
importante e competente. 

¥¥¥
 

3,7 1,6 4 

16 Porque isso tornará a minha atividade profissional mais interessante.
§
 3,7 1,6 

 
 
 
 

4 
Para provar a mim mesmo(a) que sou capaz de aprender com as 
TIC.**** 

3,6 1,6 4 

10 Porque aprender com as TIC é estimulante.
 ¥
 3,6 1,7 4 

14 
Para provar a mim mesmo(a) que sou uma pessoa inteligente, capaz de 
aprender por meio das TIC.

 §§§
 

3,6 1,6 4 

15 Pelo prazer de realizar trabalhos ou projetos com a ajuda das TIC.** 3,6 1,6 4 
5 Porque eu gosto muito de utilizar as TIC.

 §§§
 3,5 1,7 4 

6 
Porque não existem outras formas de se sair bem em certos cursos na 
Universidade.

¥
 

3,4 1,7 4 

1 Porque tenho prazer em fazê-lo.* 3,2 1,6 3 

Nota: * imputação 0,1% da variável; ** imputação 0,3% da variável; *** imputação 0,4% da variável; **** 
imputação 0,8 % da variável; ¥ imputação 1,0% da variável; ¥¥ imputação 1,1% da variável; 
¥¥¥imputação 1,3% da variável; § imputação 1,4% da variável; §§ imputação 1,7% da variável; §§§ 
imputação 1,8% da variável; O termo Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) foi proposto 
pelo autor do instrumento, mas refere-se diretamente as TDIC. Fonte: próprios autores. 

 

O escore total médio da EMITICE na amostra estudada foi de 78,5 (±20,4), 

mostrando motivação de baixa a moderada, visto que foi abaixo do ponto médio do 

instrumento (80). Realizada a normalização a 100 para possibilitar a comparação entre 

os fatores, foi possível identificar que o fator Desmotivação obteve o maior escore. Fica 



33 

 

 

evidente também a baixa Motivação Intrínseca comparada com os outros fatores 

(Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Análise descritiva dos fatores e escore total do instrumento EMITICE 

(n=713).Guarulhos, SP, Brasil, 2016. 

Variáveis N° de 
itens 

Média 
Normalizaçã

o a 100 
DP Mediana Mínimo Máximo 

Escore total 20 78,5 56,1 20,4 80,0 22 140 
Fatores        

Desmotivação 4 18,7 66,8 5,4 19,0 4 28 
Controle externo 3 11,1 52,9 4,1 11,0 3 21 
Controle interno 4 15,0 53,6 5,3 16,0 4 28 
Controle por identificação 4 15,7 56,1 5,8 16,0 4 28 
Motivação intrínseca 5 17,8 50,9 6,7 18,0 5 35 

Fonte: próprios autores. 

 

A variável idade do aluno não apresentou correlação estatisticamente 

significativa com os escores dos fatores Desmotivação (r=0,02; p=0,55), Controle 

Externo (r=-0,00; p=0,96), Controle Interno (r=-0,03; p=0,44), Controle por Identificação 

(r=-0,05; p=0,17) e Motivação Intrínseca (r=-0,01; p=0,76).  

Houve diferença estatisticamente significativa entre as variáveis estado civil e 

curso com o fator Desmotivação. Para o estado civil, verifica-se média superior para 

desmotivação quando há um companheiro estável. Quanto ao curso, observa-se uma 

desmotivação superior no curso de Farmácia em relação ao curso de Biomedicina 

(Tabela 4). 

Nos fatores Controle Externo e Controle Interno, houve diferença 

estatisticamente significativa com a variável renda familiar. Esses dados mostram que 

alunos com renda familiar entre 1 e3 salários mínimos apresentaram maiores médias 

tanto no controle externo quanto no interno(Tabela 4). 

A variável semestre apresentou diferença estatisticamente significativa quando 

comparada com os fatores Controle Externo, Controle Interno,Controle por 

Identificação e Motivação Intrínseca. Os alunos que cursam do 2° ao 4° semestre 

obtiveram escores médios maiores nesses fatores em comparação àqueles do 5° ao 8° 

semestre (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Comparação estatisticamente significativa das variáveis socioeconômicas 

segundo os escores dos fatores do instrumento EMITICE (n=713). Guarulhos, SP, 

Brasil, 2016. 

 DESMOTIVAÇÃO 
Variáveis n Média DP Mediana Mínimo Máximo p-valor 

Estado civil*        
Sem companheiro 533 18,6 5,4 19,0 4 28 0,03 
Com companheiro 180 19,7 5,2 20,0 4 28  

Curso        
Biomedicina 145 17,9 5,3 18,0 4 28 0,03 
Educação Física 182 18,7 5,2 19,0 4 28  
Enfermagem 246 19,0 5,7 19,0 4 28  
Farmácia  140 19,8 5,0 19,5 4 28  
 

CONTROLE EXTERNO 

Renda Familiar        
1 a 3 salários mínimos 372 11,4 4,3 12,0 3 21 0,04 
4 a 6 salários mínimos 257 10,7 3,8 11,0 3 21  
7 ou mais salários mínimos 84 10,5 4,1 11,0 3 21  

Semestre*        
2° ao 4° 398 11,4 4,1 12,0 3 21 0,02 
5° ao 6° 315 10,7 4,1 11,0 3 21  
 

CONTROLE INTERNO 

Renda Familiar        
1 a 3 salários mínimos 372 15,4 5,6 16,0 4 28 0,02 
4 a 6 salários mínimos 257 14,6 4,7 15,0 4 28  
7 ou mais salários mínimos 84 14,0 6,0 15,0 4 28  

Semestre*        
2° ao 4° 398 15,3 5,4 16,0 4 28 0,04 
5° ao 6° 315 14,5 5,3 15,0 4 28  
 

CONTROLE POR IDENTIFICAÇÃO 

Semestre*        
2° ao 4° 398 16,2 5,8 16,0 4 28 0,01 
5° ao 6° 315 15,1 5,7 15,0 4 28  
 

MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA 

Semestre*        
2° ao 4° 398 18,3 6,6 19,0 5 35 0,02 
5° ao 6° 315 17,2 6,7 17,0 5 35  

Nota:Teste Kruskal-Wallis / *Teste Mann Whitney.Fonte: próprios autores. 

 

O gráfico 1 destaca a influência positiva da renda no controle externo e interno 

do indivíduo em relação ao uso das tecnologias digitais, em que os participantes com 

menor renda (1 a 3 salários mínimos) foram os que mais conseguiram direcionar 

comportamentos visualizando recompensas externas e satisfação interna via realização 

das disciplinas que utilizam os recursos digitais como forma de comunicação e 

aprendizagem.  
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Gráfico 1 - Associações estatisticamente significativas da variável renda em salários 

mínimos com a EMITICE (n=713). Guarulhos, SP, Brasil, 2016. 

Legenda: EMITICE: Escala de Avaliação de Fatores de Motivação com Relação à Integração das 
Tecnologias de Informação e Comunicação ao Ensino. SM: salários mínimos.p-valor: nível de 
significância.Resultado da comparação dois a dois pelo teste post  hoc de Dunn: A:a diferença foi entre 
os alunos que recebem entre 1 e3 SM versus 4 e6 SM. B: a diferença foi entre alunos que recebem entre 
1 e3 SM versus 7 ou mais SM. A e B: Teste Kruskal-Wallis.Fonte: próprios autores. 

 

Discussão 

Neste estudo os participantes apresentaram média de idade de 26,6 anos, 

média alta para universitários, indicando um investimento tardio na educação superior. 

De acordo com o Censo da Educação Superior do Ministério da Educação de 2009, a 

média de idade dos universitários é de 21 anos. Eles geralmente ingressam por meio 

de vestibular, aos 19 anos, em cursos de bacharelado em instituições particulares e a 

idade mais frequente de conclusão do curso é de 23 anos16. 

Levando em conta a média de idade encontrada neste estudo, pode-se 

considerar que a maioria dos participantes é da geração y, uma geração caracterizada 

por fluência digital; por isso essa variável não interferiu significantemente em nenhum 

dos fatores da EMITICE. 

Outro dado que deve ser destacado é renda familiar média de 3,9 salários 

mínimos, em torno de R$ 3.654,00 por família dos alunos neste estudo. Esse dado 

converge com o contexto econômico da região. A IES em que o estudo foi realizado 

localiza-se em um município da Região Metropolitana de São Paulo, é uma das mais 

populosas do estado e, apesar de apresentar uma próspera economia, revela 

marcantes desigualdades sociais e condições econômicas inferiores à da capital para a 

maioria da população. A renda domiciliar percapita da cidade de São Paulo versus o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo


36 

 

 

município estudado foi discrepante (R$ 1.516,21 versus R$ 829,91) no censo do 

IBGE17. 

Segundo autor, a renda familiar, por ser um fator que determina as 

oportunidades de estudo, também pode determinar padrões de aprendizagem. 

Estudantes com renda familiar mais elevada foram mais propensos a exibir um padrão 

de aprendizagem direcionado ao significado, enquanto os estudantes com baixa renda 

apresentavam maior probabilidade de exibir um padrão de aprendizagem dirigido pela 

reprodução. Abordagem  com significação e reprodução produzem resultados muito 

diferentes18. 

O dado encontrado no estudo de Richardson18, memorização versus 

significação, aponta também uma influência do social na educação e no processo de 

aprendizado. Visto que a ocorrência da aprendizagem significativa pressupõe a 

disposição da parte do aluno em relacionar o que é estudado a sua estrutura cognitiva, 

substantiva e não arbitrariamente, sendo assim, não há aprendizagem significativa, se 

houver o propósito de memorizar ipsis litteris e arbitrariamente o que é estudado19. 

 Apesar de a baixa renda ter sido apontada influenciando desfavoravelmente o 

processo de aprendizagem em citações anteriores17-19, neste estudo os indivíduos 

inseridos em uma família com menor renda (de 1 a 3 salários mínimos) apresentaram 

mais controle externo e interno em relação ao uso das TDIC. Esses participantes 

mostraram mais comportamentos regulados por meios externos e internos para busca 

de recompensas e melhora da autoestima. 

Os estudantes do 2° ao 4° semestre se destacaram em relação à motivação, 

pois apresentaram maiores média sem relação aos fatores Controle Externo, Controle 

Interno, Controle por Identificação e Motivação Intrínseca. Esse dado mostra que eles 

conseguem regular comportamentos por meios externos e internos, apresentam uma 

regulação identificada em que eles agem de maneira efetiva quando não está 

disponível a escolha, bem como motivam-se gerando um comportamento intencional a 

partir das próprias necessidades e vontades. 

Um estudo quantitativo realizado com estudantes da escola de Educação, 

Tecnologia e Gestão obteve resultados convergentes em relação ao semestre cursado 

e motivação no uso das TDIC como recursos educativos no apoio à aprendizagem. A 

maioria dos participantes atribuiu grande importância a todos os aspectos 

apreciados;entretanto, os alunos do 2° ano (3° e 4° semestres) atribuíram maior 
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importância ao item estudar individualmente e aouso dos recursos educativos digitais 

mais voltados para o estudo, tais como enciclopédias on-line, repositórios científicos e 

plataformas de e-learning20. 

A baixa renda foi uma interferência positiva na motivação no uso das TDIC, pois 

indivíduos nesta condição socioeconômica tendem a chegar ao ensino superior  mais 

determinados, mais velhos e veem na educação uma oportunidade de mudar a 

situação atual de vida. Entretanto, a desmotivação foi a percepção predominante no 

contexto geral, pois o fator Desmotivação foi o que obteve a maior média em 

comparação com os outros fatores. 

Neste estudo, há aspectos que podem ter influenciado diretamente a alta 

desmotivação dos participantes, tais como a estrutura das disciplinas (sempre na 

mesma forma de apresentação, com pouca inovação e interação) e a estratégia 

pedagógica(apresentação do conteúdo apenas de forma textual). Estratégias 

pedagógicas mais ativas e inclusivas provavelmente provocam no aluno um maior grau 

de envolvimento.  

Uma experiência positiva que reforça o envolvimento dos alunos com o uso de 

metodologias ativas foi relatada por pesquisadores da Faculdade de Medicina de 

Marília.A IES em questão segue a metodologia da Aprendizagem Baseada em 

Problemas e possibilita maior resgate e elaboração de processos cognitivos 

relacionados com as situações problema apresentadas nos diferentes cenários de 

aprendizagem. Os alunos dos cursos de Enfermagem e Medicina referiram em seus 

discursos que as metodologias ativas estimulam o estudo constante, a independência e 

a responsabilidade, possibilitam a integração das dimensões biopsicossociais, 

preparam para o trabalho em equipe e aproximam os alunos dos usuários e da 

equipe21. 

Outro estudo publicado exemplifica também a importância da inovação no 

fortalecimento do interesse do aluno para o aprender. Pesquisadores relatam em um 

estudo o uso de uma estratégia de ensino criativa com o WebQuest, uma metodologia 

de pesquisa orientada para a utilização da internet na educação. O WebQuest permitiu 

que os alunos construíssem suas experiências de aprendizagem. Se um curso é 

completamente on-line ou híbrido, as WebQuests são ferramentas úteis para 

educadores. Organizar e enquadrar os recursos da internet via WebQuest é uma 
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abordagem criativa que pode ajudar os alunos a resolver problemas e usar níveis mais 

altos de pensamento22. 

Além disso, é necessário destacar que alguns temas das disciplinas EaD da IES 

estudada são complexos, mais novidade do que aprofundamento para os alunos, o que 

provavelmente torna necessárias uma explicação e uma relação mais direta com o 

tutor ou docente. Considerando que um dos principais desafios encontrados pelo aluno 

nessa modalidade é o da autonomia e disciplina para realizar seus estudos, dificuldade 

de compreensão pode desanimar, desmotivar e dificultar o aprendizado.  

Autor afirma que a falta de conhecimento de interpretação textual pode 

desanimar e desestimulados alunos que realizam uma disciplina EaD. Além disso, para 

os alunos que não apresentamos atributos de autonomia e disciplina, a EaD pode se 

tornar cumulativo;dessa forma,os alunos podem se tornar cumpridores de tarefas e 

datas, comprometendo o processo de aprendizagem8.  

Como consequência da dificuldade em aprender, os alunos acabam realizando a 

disciplina a distância mais por obrigação do que por prazer; este foi um dos resultados 

encontrados no presente estudo. Também foi evidente pela análise descritiva dos itens 

da EMITICE que os alunos têm a sensação de perder tempo, não compreensão da 

relevância de aprender com as tecnologias, do porquê das solicitações de TDIC nos 

trabalhos acadêmicos e da utilização das TDIC nas aulas. 

Diante disso, delinear um acompanhamento pedagógico a fim de identificar 

pontos em que o aluno se sente desmotivado e garantir sua interação e pertencimento 

ao grupo ainda no andamento da disciplina ou curso totalmente a distância pode ser 

um fator positivo que diminua os possíveis problemas consequentes da distância física. 

A percepção do professor perante um aluno desmotivado na EaD exige um 

treinamento diferente em que os sinais de desmotivação poderão ser identificados no 

acesso do aluno à plataforma de aprendizagem, no cumprimento dos prazos de 

entrega das tarefas, na busca pela interação com o tutor, nas notas e/ou nas frases e 

composição textual nos fóruns de interação. 

Perceber sinais de desmotivação dos alunos na modalidade presencial parece 

ser fácil, porque os sinais parecem ser mais “reais” e visíveis, mas também é 

necessário um olhar treinado do docente aos sinais não verbais de desmotivação, tais 

como postura corporal de desinteresse, atrasos sem justificativa e conversas paralelas 
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enquanto o professor explica algo. Entretanto, vale destacar que presença não garante 

que o professor esteja atento a estes sinais. 

A relação professor-aluno é um elemento importante no processo de ensino-

aprendizagem no espaço da sala de aula, em que o professor deve oferecer 

oportunidades para que a aula seja de fato um momento de troca, de desenvolvimento 

de potencialidades, de crescimento intelectual e descoberta de valores que irão 

contribuir para o seu desenvolvimento pessoal de cidadão do futuro profissional23.  

Por isso a mediação pedagógica é tão importante, independendo da modalidade 

de ensino. Mediação é essencialmente relação e contribui para reafirmar que a 

importância desse processo está na relação aluno, objeto de conhecimento, e 

professor, como um processo educacional baseado na interação e comunicação 

dialógica. Entretanto, o processo de mediação pedagógico-didática com a utilização 

das TDIC apresenta maior complexidade, precisa ser aprendido, exigindo apropriação 

dos artefatos tecnológicos pelo professor, de forma a lhe atribuir uma dimensão 

didático-pedagógica24. 

 Diante do exposto nesta discussão, não há dúvidas de que a EaD tenha suas 

limitações;entretanto,traz aspectos positivos também, tais como a democratização e a 

descentralização do ensino. Sendo assim, mais estudos precisam ser realizados sobre 

o ensino a distância no Brasil. Aspectos positivos e negativos, fragilidades e fortalezas 

dessa modalidade de ensino ainda precisam ser discutidos antes da implementação 

maciça pelas IES;este deve ser o compromisso social dos dirigentes e docentes das 

IES. 

A importância deste estudo está em reconhecer as características sócio 

demográficas dos alunos da IES como elementos que contribuem sobremaneira para o 

planejamento, implementação e avaliação dos cursos e disciplinas EaD nas diferentes 

IES. 

 

Conclusão 

Em geral, a motivação dos alunos na realização de disciplinas totalmente a 

distância na IES estudada foi de baixa a moderada. Eles sentem-se desmotivados por 

terem a impressão de perda de tempo, bem como não compreenderam a relevância de 

aprender e utilizar TDIC nos trabalhos e aulas. Os alunos utilizam as TDIC mais por 

obrigação do que por prazer. Essa desmotivação provavelmente está relacionada a 
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estrutura, conteúdo e dinâmica das disciplinas totalmente a distância oferecidas na IES 

estudada. 

A desmotivação foi influenciada pelo estado civil e pelo curso em andamento. A 

renda familiar interferiu no controle externo e no controle interno. O semestre que está 

sendo cursado pelo participante interferiu no controle externo, controle interno, controle 

por identificação e na motivação intrínseca. 

Os participantes com companheiro estável e os alunos do curso de Farmácia 

mostraram mais desmotivação no uso de tecnologias digitais na educação. Os 

indivíduos inseridos em uma família com renda familiar de 1 a 3 salários mínimos 

apresentaram mais controle externo e interno. Os alunos que estavam cursando do 2° 

ao 4° semestre apresentaram maiores média sem relação aos fatores Controle 

Externo, Controle Interno, Controle por Identificação e Motivação Intrínseca. 

A idade não interferiu na motivação dos alunos no uso das TDIC. 

  

Referências 

1. Moran JM. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. 2ª ed. Campinas, SP: 

Papirus; 2007. 

2. Moran JM. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias. Informática na Educação: Teoria 

& Prática. 2000; 3(1):137-44. 

3. Massetto MT. Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. In: Moran JM, Massetto MT, Behrens 

MA. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 12ª ed. Campinas: Papirus; 2000.  

4. Brasil. Ministério da Educação Secretaria de Educação à Distância [homepage na internet]. 

Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância. Brasília2007 [acesso em 20 ago 

2016]. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/dec_5622.pdf 

5. Brasil. Ministério da Educação Secretaria de Educação à Distância [homepage na internet]. 

Decreto N° 5.622 que regulamenta o art. 80 da Lei n o 9.394 e estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional. Brasília. 2005 [acesso em 10 abr 2017]. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/portarias/dec5.622.pdf 

6. Brasil. Ministério da Educação Secretaria de Educação à Distância [homepage na internet]. 

Decreto N° 9.057 que atualiza a legislação sobre o tema e regulamenta a Educação à Distância 

no país. Brasília. 2017 [acesso em 10 abr 2017]. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=65251-

decreto9057-pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Itemid=30192 

7. Brasil. Associação Brasileira de Educação a Distância. [homepage na internet]. Portaria 

Regulamenta Novo Marco Regulatório da Educação a Distância Brasileira. São Paulo. 2017 

[acesso em 10 abr 2017]. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/dec_5622.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/portarias/dec5.622.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=65251-decreto9057-pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=65251-decreto9057-pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Itemid=30192


41 

 

 

http://www.abed.org.br/arquivos/Artigo_Portaria_Regulamenta_Novo_Marco_Regulatorio_EAD_

SANTOS_JR.pdf 

8. Capeletti AM. Ensino à Distância. Desafios encontrados por alunos do ensino superior. Revista 

eletrônica saberes da educação [periódico na internet]. 2014 [acesso em 20 ago 2016]; 5(1). 

Disponível em: 

http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes_pdf/educacao/v5_n1_2014/Aldenice.pdf 

9. Moran JM. Propostas de mudança nos cursos presenciais com a educação “online”. Revista da 

ABENO. 2005; 5(1):40-5. 

10. Leal EA, Miranda GJ, Carmo CRS. Teoria da autodeterminação: uma análise da motivação dos 

estudantes do curso de ciências contábeis.RevContabFinanc. 2013; 24(62):162-73. 

11. Guimarães SER, Boruchovitch E.O Estilo Motivacional do Professor e a Motivação Intrínseca dos 

Estudantes: Uma Perspectiva da Teoria da Autodeterminação. Psicologia: Reflexão e Crítica. 

2004. 17(2):143-150.  

12. Barros RP, Henriques R, Mendonça R. Desigualdade e pobreza no Brasil: retrato de uma 

estabilidade inaceitável. RevBrasCi Soc. 2000; 15(42):123-42.  

13. Fiuza PJ, Sarriera JC, Bedin LM. Educação a distância: tradução, adaptação e validação da 

escala de motivação EMITICE. Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia 

Escolar e Educacional. 2013. 17(1): 45-53.  

14. Dancey CP, Reidy J. Estatística sem matemática para psicologia: usando SPSS para Windows. 

Porto Alegre: Artmed; 2006. 

15. Farhangfar A. Kurgan L, Pedrycz W. Experimental analysis of methods for imputation of missing 

values in databases. Proceedingsof SPIE. 2004; 5421:172-82. 

16. Ministério da Educação [homepage na internet]. Censo da Educação Superior. Principais 

resultados.2016[acesso em 20 nov 2017]. Disponível em: 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2016/censo_superio

r_tabelas.pdf 

17. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [homepage na internet]. Renda domiciliar per capita 

2016. [acesso em 20 nov 2017]. Disponível em: 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pnad_continua/default

_renda_percapita.shtm 

18. Richardson JT. Conceptions of learning and approaches to studying among White and ethnic 

minority students in distance education. Br J Educ Psychol. 2010;80(Pt 4):535-56. 

19. Pontes Neto JAS. Teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel: perguntas e 

respostas. Série Estudos. Periódico do Mestrado em Educação da UCDB. 2006; (21):117-30. 

20. Morais NS, Batista J, Ramos F. Impactos associados ao uso de tecnologias da comunicação em 

contextos de aprendizagem: a percepção e a influência do género nos estudantes do ensino 

superior português.Indagatio Didactica. 2014; 6(1):312-319.  

21. Marin JSM, et al. Aspectos das fortalezas e fragilidades das Metodologias Ativas de 

Aprendizagem. Revista Brasileira de Educação Médica. 2010; 34(1):13-20. 

http://www.abed.org.br/arquivos/Artigo_Portaria_Regulamenta_Novo_Marco_Regulatorio_EAD_SANTOS_JR.pdf
http://www.abed.org.br/arquivos/Artigo_Portaria_Regulamenta_Novo_Marco_Regulatorio_EAD_SANTOS_JR.pdf
http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes_pdf/educacao/v5_n1_2014/Aldenice.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2016/censo_superior_tabelas.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2016/censo_superior_tabelas.pdf
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pnad_continua/default_renda_percapita.shtm
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pnad_continua/default_renda_percapita.shtm


42 

 

 

22. Sanford J, Jacobs M, Townsend-Rocchiccioli J. Using the WebQuest to engage learners in the 

online classroom. Nurse Educ. 2007;32(5):197-8. 

23. Silva Navarro. A relação professor-aluno no processo ensino aprendizagem. Interdisciplinar: 

Revista Eletrônica da Univar. 2012; 3(8):95-100. 

24. Peixoto J, Carvalho RMA. Mediação pedagógica midiatizada pelas tecnologias? Rev Teoria e 

Prática da Educação. 2011; 14(1):31-8. 

 

______________________________________________________________________ 

  



43 

 

 

Influência das tecnologias digitais na motivação de alunos da saúde em 

disciplinas totalmente a distância8 

 

Fernanda Regina Antunes9 

Alfredo Almeida Pina-Oliveira10 

Maira Rosa Apostólico11 

Ana Cláudia Puggina12 

 
Resumo 
Objetivo: Avaliar se os aspectos estruturais, o uso das tecnologias digitais e a maneira 
de estudar interferem na motivação no uso de tecnologias digitais de informação e 
comunicação (TDIC). Método: Estudo analítico, transversal, observacional, 
quantitativo, realizado com alunos dos cursos de graduação da Biomedicina, Farmácia, 
Enfermagem e Educação Física de uma Instituição de Ensino Superior Privada do 
estado de São Paulo. Foi aplicada a Escala de Avaliação de Fatores de Motivação com 
Relação à Integração das Tecnologias de Informação e Comunicação ao Ensino 
(EMITICE) e um questionário com características socioeconômicas e informações 
sobre experiência com tecnologias digitais. Resultados: A amostra do estudo foi 
constituída de 713 alunos, média de idade de 26,6 anos (±7,1), maioria do sexo 
feminino (64,6%), solteira (70,0%) e renda familiar média de 3,9 salários mínimos. O 
escore médio da EMITICE foi de 78,5 (±20,4).Houve diferenças estatísticas 
significativas na comparação do espaço para os estudos com o controle externo 
(p=0,037), o controle interno (p=0,004) e com a motivação intrínseca (p=0,006). A 
maneira que o aluno aprende melhor interferiu no controle externo (p=0,028) e na 
motivação intrínseca (p=0,017). A vontade do aluno de fazer ou não um curso a 
distância interferiu em4 dos 5 fatores da EMITICE. A maneira que o aluno utiliza a 
internet quando pretende estudar interferiu no controle interno (p=0,007), controle por 
identificação (p=0,004) e na motivação intrínseca (p=0,005). Conclusão: Referir a 
possibilidade de fazer algum curso de graduação ou pós-graduação a distância, ter um 
espaço adequado para os estudos em casa e conseguir conciliar o estudo com as 
redes ou outros sites foram elementos que se relacionaram mais positivamente com a 
motivação geral dos alunos em disciplinas totalmente a distância. 
 
Descritores:Educação a Distância; Educação Superior; Tecnologia Educacional; 
Tecnologia da Informação; Comunicação; Motivação. 
Descriptors:Distance Education; College education; Educational technology; 
Information Technology; Communication; Motivation. 
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Descriptores:Educación a distancia; Educación universitaria; Tecnología educativa; 
Tecnología de la información; comunicación; Motivación. 
 

Introdução 

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) podem ser 

definidas como um conjunto de recursos tecnológicos, informática, computador, 

internet, CD-ROM, hipermídia, multimídia, ambientes virtuais de aprendizagem e 

ferramentas para Educação a Distância (EaD) – como chats, grupos ou listas de 

discussão, correio eletrônico etc. – e de outros recursos de linguagens digitais1. 

TDIC referem-se à união da tecnologia computacional ou informática com a 

tecnologia das telecomunicações e têm a internet, mais particularmente a World Wide 

Web (www), como a sua mais forte expressão2. 

O impacto da era digital é global e crescente, exigindo que as Instituições de 

Ensino Superior (IES) se adaptem às mudanças. Pode-se afirmar que os processos 

educacionais, utilizados hoje nas instituições de ensino, não são suficientes à 

aprendizagem das novas gerações, que têm necessidade de autonomia na busca de 

informações e construção colaborativa do conhecimento3. 

A tendência atual do ensino híbrido permite uma combinação de tais ferramentas 

digitais ao momento presencial, síncrono ou não, com o intuito de proporcionar 

oportunidades mais dinâmicas, mais colaborativas e mais interativas, visando avançar 

no aprendizado, trocar experiências, esclarecer dúvidas, realizar buscas e resolver 

problemas, sendo incorporadas a diferentes práticas educativas e contextos 

educacionais4. 

Entretanto, é necessária a avaliação de muitos fatores antes da implementação 

das TDIC no contexto educacional. A motivação dos alunos no uso dessas tecnologias 

digitais, o contexto socioeconômico dos envolvidos e a possibilidade de acesso à 

internet e as TDIC em diferentes tempos e espaços são aspectos essenciais para esse 

processo de incorporação tecnológica nas formas de aprender e ensinar. 

É necessário que o aluno tenha estrutura física digital mínima para garantir o 

acesso ao ambiente virtual de aprendizagem ou plataforma virtual5-6. Entretanto, as 

TDIC devem ser entendidas como apoio, recursos e meios que permitem a realização 

de atividades de aprendizagem de formas diferentes e inovadoras6. 
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A motivação dos alunos para aprendizagem em ambientes virtuais e uso das 

TDIC é expressiva e está associada ao envolvimento dos alunos com as tarefas, com a 

preferência por desafios e uso de estratégias de ensino mais dinâmicas e criativas7. 

Sendo assim, as tecnologias digitais auxiliam os envolvidos (professores e 

alunos) a aproximar suas necessidades e habilidades pessoais com a participação em 

grupos onde o conhecimento avança mais rapidamente, há troca de experiências, 

dúvidas, resultados e comunicação ativa audiovisual (tecnologias streaming)8. 

É essencial a motivação do estudante para aprendizagem, uma vez que este 

precisa reconhecer que a aprendizagem é um processo pessoal, reflexivo e sistemático 

e que depende do autoconhecimento em relação a suas potencialidades e limitações, 

seja sozinho, em interação com os pares, seja com a ajuda do educador9.  

A motivação pode ser definida como uma força interna que emerge, regula e 

sustenta todas as ações de um indivíduo, sem considerar as particularidades de suas 

situações de aprendizagem e seu contexto de vida e trabalho3. A motivação pode variar 

de intrínseca, na qual a pessoa se sente autodeterminada em realizar uma atividade, 

para extrínseca, quando há uma preocupação na realização da tarefa por recompensas 

externas, e na desmotivação10. 

Um estudante motivado mostra-se ativamente envolvido no processo de 

aprendizagem, engajando-se e persistindo em tarefas desafiadoras, envidando 

esforços, usando estratégias meta cognitivas adequadas, buscando desenvolver novas 

habilidades de compreensão e domínio dos conhecimentos construídos. Apresenta 

entusiasmo na execução das tarefas e orgulho acerca dos resultados de seus 

desempenhos, podendo superar previsões baseadas em suas habilidades ou 

conhecimentos prévios7.  

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar se os aspectos estruturais, o 

uso das tecnologias digitais e a maneira de estudar interferem na motivação no uso de 

TDIC. 

 

Método 

Estudo analítico, transversal, observacional, quantitativo, tendo como variável 

dependente a motivação no uso das TDIC no ensino e como variáveis independentes 

informações sobre os aspectos estruturais, o uso das tecnologias digitais e a maneira 

de estudar com tecnologias digitais. 
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O local de coleta de dados foi uma IES privada do estado de São Paulo, que 

oferece disciplinas totalmente a distância regulares e presentes nas grades curriculares 

ou eletivas, a depender do curso de graduação. Entretanto, todos os cursos da área da 

saúde apresentavam disciplinas totalmente a distância nas duas formas. No momento 

da coleta de dados, o ambiente virtual de aprendizagem adotado era o Moodle. 

A estrutura de informática da IES é constituída por 13 laboratórios de informática 

com 20 a 50 computadores. Todos os laboratórios estão interligados em rede e há 

projetores fixos em cada laboratório. Quando os laboratórios de informática não estão 

sendo utilizados para aulas,eles ficam disponíveis para uso pelos alunos.Além disso, 

todo o campus universitário tem rede wi-fi disponível para os alunos. 

A IES oferecia 22disciplinas totalmente a distância ao total, sendo 19 delas 

oferecidas aos cursos da área da saúde, a saber: Biossegurança, Cidadania e 

Responsabilidade Social, Computador e Sociedade, Comunicação e Expressão, 

Cultura Brasileira, Direito Digital, Economia Brasileira, Educação Ambiental, 

Empreendedorismo, Epidemiologia, Gestão de Pessoas, Gestão de Projetos, Gestão e 

Sociedade, Gestão em Saúde, Metodologia Científica, Metodologia de Pesquisa 

Científica, Segurança e Auditoria de Sistemas, Tópicos de Biotecnologia e Vigilância 

Sanitária. Os alunos de graduação na área da saúde deveriam cumprir de quatro a seis 

disciplinas totalmente a distância ao longo do curso. 

Essas disciplinas seguiam uma estrutura de oito unidades com duas aulas cada 

e com conteúdo apenas textual em pdf. No final de cada unidade o aluno respondia um 

teste com dez questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada uma delas. 

Além disso, eram utilizadas as seguintes estratégias de ensino: fórum de interação e 

atividade contextualizada em que o aluno elaborava um texto sobre um tema 

específico. 

A amostra por conveniência consistiu em alunos dos cursos de Enfermagem, 

Biomedicina, Educação Física e Farmácia. Foi realizado o cálculo da amostra 

representativa para a população de cada curso no programa estatístico STATS 2.0, 

considerando a porcentagem máxima aceitável de erro de 5%, o nível de porcentagem 

estimada de 50% e o nível de confiança de 95% (Tabela 1).  
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Tabela 1 – População e amostra mínima representativa dos alunos por curso. 

Guarulhos, SP, Brasil, 2016. 

Curso N° total de alunos do 2° 
ao 8° semestre 

Amostra mínima 
representativa 

Enfermagem 656 242 
Biomedicina 234 145 
Educação Física 361 186 
Farmácia 220 140 

Total 1.471 713 

Fonte: próprios autores. 

Os alunos foram recrutados pessoalmente pelo pesquisador no intervalo das 

aulas e mediante autorização dos professores das disciplinas presenciais. Os critérios 

de inclusão foram: adultos acima de 18 anos, alunos que já realizaram uma disciplina 

de ensino a distância na IES estudada e estar cursando do 2° ao 8° semestre. O 

período de coleta de dados foi de maio de 2015 a setembro de 2015. 

Foi utilizada a Escala de Avaliação de Fatores de Motivação com Relação à 

Integração das Tecnologias de Informação e Comunicação ao Ensino (EMITICE)11, 

instrumento psicométrico construído com base na Teoria da Autodeterminação que 

objetiva compreender os componentes da motivação intrínseca, motivação extrínseca e 

desmotivação. Dessa forma, a personalidade e a motivação humana concentram-se 

nas tendências evolutivas, nas necessidades psicológicas inatas, nas condições 

favoráveis à motivação, no funcionamento social e bem-estar pessoal11. 

Apesar da EMITICE se referir ao uso geral de TDIC no ambiente universitário, 

neste estudo os participantes responderam  o questionário com enfoque no uso das 

TDIC das disciplinas online oferecidas pela IES. 

A escala apresenta20 afirmativas e foi aplicada como propõe o estudo de 

validação da escala original em língua francesa com os itens randomizados. Os itens 

da escala são avaliados por uma escala de medida tipo Likert de 7 pontos: (1) Não 

corresponde absolutamente, (2) Corresponde muito pouco, (3) Corresponde pouco, (4) 

Corresponde moderadamente, (5) Corresponde bastante, (6) Corresponde fortemente 

e (7) Corresponde absolutamente11. 

O questionário de caracterização do participante construído contém seis itens 

sobre características socioeconômicas (sexo, idade, estado civil, renda familiar, curso e 

semestre) e 12 questões sobre experiência com tecnologias digitais (aspectos 

estruturais, uso das TDIC e maneira de estudar), totalizando 18 questões. As questões 

sobre experiência com tecnologias digitais foram elaboradas com base no 
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“Questionário de Perfil do aluno da UNG Digital” – criado pela equipe da UNG digital da 

Universidade de Guarulhos (UNG). 

Foi realizada a análise descritiva dos dados por meio de freqüências absolutas e 

relativas, medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão (desvio padrão, 

valores mínimo e máximo). 

 Para a análise inferencial, primeiramente, foi avaliada a normalidade do escore 

total EMITICE e dos fatores pelo teste de Komolgorov-Smirnov; como estes não 

apresentaram distribuição normal,foram aplicados testes não paramétricos. Na 

comparação dos escores segundo duas variáveis qualitativas, aplicou-se o teste de 

Mann-Whitney e, na comparação com variáveis qualitativas com três grupos ou mais, 

utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis. Neste último caso, quando a diferença 

estatisticamente significativa foi observada, aplicou-se o teste post hoc de Dunn. 

 Na comparação entre variáveis quantitativas foi utilizado o teste de correlação de 

Spearman (r). Os valores de referência para a magnitude foram: r=0,10 até 0,39, fraco; 

r=0,40 até 0,69, moderado; r=0,70 até 1, forte12. 

 Assumiu-se um nível descritivo de 5% (p<0,05) para significância estatística. Os 

dados foram digitados em Excel® e analisados em Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 22.0 para Windows® e Graph Pad. 

Destaca-se neste estudo que algumas variáveis sofreram o processo de 

imputação de dados pela moda13 e que não houve diferença na distribuição das 

medidas de tendência central nem dispersão das variáveis, pois as perdas oscilaram 

entre 0,1%e1,8%. 

Em cumprimento à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que 

regulamenta a pesquisa em seres humanos no País, o presente estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos sob número de parecer 

512.813 e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 

Resultados  

 Participaram do estudo713 alunos com média de idade de 26,6 anos (±7,1). A 

maioria era do sexo feminino (n=461; 64,6%), solteira(n=499; 70%) e com renda 

familiar média de 3,9 salários mínimos. Os participantes cursavam Enfermagem 

(n=246; 34,5%), Educação Física (n=182; 25,5%), Biomedicina (n=145; 20,3%) e 
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Farmácia (n=140; 19,6%), estando matriculados predominantemente no terceiro 

(n=155; 21,7%) ou quarto semestre (n=145; 20,3%). 

Em relação aos aspectos estruturais de informática, a maioria dos alunos referiu 

ter computador em casa, inclusive para uso privado, o dispositivo mais utilizado para 

acesso as disciplinas on-line é o notebook e a pretensão da maioria é estudar de casa. 

Quanto ao total de aparelhos eletrônicos que possui, a média, considerando Tablet, 

Ipad, Ipod, celular e computador, foi de 4,0 equipamentos (±2,5). Entretanto, uma 

frequência considerável (48%) considera pouco adequado  o espaço para estudos 

(Tabela 2). 

Quanto ao uso das TDIC, a maioria dos alunos referiu ter facilidade, usar o 

computador para tudo e consultara internet mais para estudos. Maiores freqüências 

foram de alunos que referiram,ao acessar a internet, ater-se apenas às páginas 

relativas aos conteúdos (41,5%) (Tabela 2). 

Em relação à maneira de estudar, a maioria dos alunos escolheria disciplinas 

online que utilizam estratégias tanto de leituras e atividades individuais quanto fóruns 

de interação e vídeo (57,2%).Maiores freqüências de alunos referiram aprender melhor 

lendo textos, fazendo resumos e realizando atividades (43,2%); entretanto, uma 

freqüência considerável refere necessitar ouvir explicações sobre alguns assuntos. A 

maioria dos alunos referiu que não faria curso de graduação ou pós-graduação a 

distância (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Número e percentual de alunos, segundo características do uso das TDIC 

(n=713). Guarulhos, SP, Brasil, 2016. 

Variável e categorias n (%) 

Você tem computador em casa?   
Sim 676 94,8 
Não 37 5,2 
Se sim, o computador é de uso privado (só para você)?   
Sim 533 78,8 
Não 143 21,2 
O dispositivo que você MAIS vai utilizar para acessar as disciplinas on-line é:   
Notebook 485 68,0 
Desktop 62 8,7 
Celular 144 20,2 
Tablet 22 3,1 
Em qual local você pretende estudar on-line?   
Casa 618 86,7 
Ambiente de trabalho 35 4,9 
Laboratórios da Universidade 53 7,4 
Casa de amigos 4 0,6 
Lan house 3 0,4 
Sobre seu espaço para estudos, você o considera:   
Adequado 316 44,3 
Pouco adequado 342 48,0 
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Inadequado 55 7,7 
Em relação ao seu computador, você:**   
Usa para tudo e tem facilidade 544 76,3 
Precisa de ajuda, pois não sabe usar todos os recursos 109 15,3 
Não se sente à vontade com a tecnologia 8 1,1 
Não gosta e só usa quando precisa 52 7,3 
Você utiliza MAIS a internet para:   
Entretenimento 243 34,1 
Estudo 379 53,2 
Comunicação com amigos 79 11,1 
Compras 7 1,0 
Não tenho o hábito de utilizar a internet 5 0,7 
Quando acessa a internet para estudar, você:   
Atém-se apenas às páginas relativas aos conteúdos 296 41,5 
Se dispersa com outros sites 138 19,4 
Consegue conciliar bem o seu estudo com redes sociais ou outros 
sites, tendo um bom aproveitamento no final do semestre 

279 39,1 

Se você pudesse escolher como estudar suas disciplinas on-line, seria:*   
Com recursos automatizados, onde você realizaria tudo sozinho, sem  
a presença de um tutor a distância 

182 25,5 

Somente com vídeo aulas e fóruns de interação 140 19,6 
Com leituras e atividades individuais, fóruns de interação e vídeos 268 37,6 
Com momentos síncronos (ao vivo) com os tutores a distância 123 17,3 
Você aprende melhor:   
Lendo os textos, fazendo resumos e realizando atividades 308 43,2 
Ouvindo uma explicação sobre determinado conteúdo 255 35,8 
Vendo representações gráficas articuladas com o texto 29 4,1 
Assistindo a vídeos sobre o assunto 121 17,0 
Você faria algum curso de graduação ou pós-graduação a distância?***   
Sim 254 35,6 
Não 459 64,4 

Total 713 100,0 

Nota: * imputação 0,1% da variável; ** imputação 0,4% da variável. *** imputação 0,6% da 

variável.Fonte: próprios autores. 

O escore total médio da EMITICE na amostra estudada foi de 78,5 (±20,4), 

mostrando motivação de baixa a moderada, visto que foi abaixo do ponto médio do 

instrumento (80). O gráfico 1 evidencia a elevada mediana do fator Desmotivação em 

comparação aos outros fatores. Os fatores Controle Externo, Controle Interno, Controle 

por Identificação e Motivação Intrínseca apresentam correlação forte positiva 

estatisticamente significativa. Os fatores Motivação Intrínseca e Desmotivação 

apresentaram correlação fraca negativa. 
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Gráfico 1 – Distribuição dos fatores da EMITICE em quartis. Guarulhos, SP, Brasil, 

2016.Fonte: próprios autores. 

  

Tabela 3 – Correlação de Spearman (r) entre os domínios do instrumento EMITICE 

(n=713). Guarulhos, SP, Brasil, 2016. 

Domínios 
Controle 
externo 

Controle 
interno 

Controle por 
identificação 

Motivação 
intrínseca 

 r (p) r (p) r (p) r (p) 

Desmotivação -0,13 (0,001) -0,22 (<0,001) 0,01 (0,829) -0,10 (0,020) 
Controle Externo  0,76 (<0,001) 0,80 (<0,001) 0,78 (<0,001) 
Controle Interno   0,73 (<0,001) 0,75 (<0,001) 
Controle por Identificação    0,83 (<0,001) 

 

Houve diferença estatisticamente significativa na comparação do fator Controle 

Externo  com três variáveis: espaço para estudos, como o aluno aprende melhor e se 

faria algum curso a distância (Tabela 4). 

Segundo a análise post hoc, essa diferença no escore controle externo foi entre 

os estudantes que relataram adequado (média=11,4) versus inadequado (média=9,8) 

(Tabela 4). 

Ao analisar a variável “Você aprende melhor” pelo teste post hoc em relação ao 

Controle Externo verifica-se que a diferença estatisticamente significativa está entre a 

primeira e segunda categoria; sendo assim, os alunos aprendem melhor lendo os 

textos, fazendo resumos e realizando atividades (média=11,6) em detrimento de 

ouvindo uma explicação sobre determinado conteúdo (média=10,6)(Tabela 4). 
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Na comparação do fator Controle Interno com os aspectos estruturais de 

informática, o uso das tecnologias digitais e a maneira de estudar, houve diferença 

estatisticamente significativa na comparação com três variáveis: espaço para estudos, 

maneira com que o aluno acessa a internet quando objetiva estudar e se faria algum 

curso a distância (Tabela 4). 

Ao analisar a variável “Sobre seu espaço para estudos, você o considera:” 

segundo  o teste post hoc, a diferença no escore controle interno foi entre os valores 

apresentados para os alunos que relataram adequado (média=15,6) versus 

inadequado (média=12,8)(Tabela 4).  

A questão “Quando acessa a internet para estudar, você:” apresentou diferença 

estatisticamente significativa entre as afirmativas  para o escore controle interno. 

Destaca-se que essa diferença foi observada entre a primeira (média=14,4) e terceira 

categoria (média=15,7), mostrando a importância de o aluno conseguir conciliar o 

estudo com as redes sociais ou outros sites(Tabela 4). 

Houve diferença estatisticamente significativa na comparação do fator Controle 

por identificação com duas variáveis: maneira com que o aluno acessa a internet 

quando objetiva estudar e se faria algum curso a distância (Tabela 4). 

Ao analisar a variável “Quando acessa a internet para estudar, você:”pelo teste 

post hoc, a diferença foi encontrada entre a primeira (média=15,1) e terceira 

categoria(média=16,7),reforçando a importância de o aluno conseguir conciliar as 

redes sociais com o estudo para direcionar sua ação para fazer o que é necessário ser 

feito em relação aos estudos (Tabela 4).  

Na comparação do fator Motivação Intrínseca com as variáveis estudadas, 

obteve-se diferença estatisticamente significativa com quatro variáveis: espaço para 

estudos, maneira com que o aluno acessa a internet quando precisa estudar, como ele 

aprende melhor e se faria algum curso a distância. 

A análise da variável “Sobre seu espaço para estudos, você o considera:” 

segundo o teste post hoc identificou a diferença no escore motivação intrínseca entre 

os alunos que relataram espaço adequado (média=18,6) versus inadequado 

(média=15,4) (Tabela 4).  

Após o teste post hoc, verificou-se que houve diferença estatisticamente 

significativa entre a primeira (média=17,0) e a terceira categoria (média=18,9)para a 

questão “Quando acessa a internet para estudar, você:” e entre a primeira 
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(média=18,7)e segunda categoria (média=17,0)para a questão “Você aprende melhor” 

(Tabela 4). 

Os alunos que fariam algum curso a distância apresentaram maiores médias nos 

quatro fatores em que foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, ou 

seja, os alunos que responderam “sim” têm mais controle interno, externo, por 

identificação e motivação intrínseca do que aqueles que responderam “não” nesse 

questionamento. 

Considerando as variáveis relacionadas à questão de estrutura de informática e 

maneira de estudar que pareceram mais influenciar positivamente a motivação dos 

alunos em disciplinas totalmente a distância, as maiores médias foram identificadas 

nas seguintes categorias diferenciais: referir a possibilidade de fazer algum curso de 

graduação ou pós-graduação a distância, ter um espaço adequado para os estudos em 

casa e conseguir conciliar o estudo com as redes ou outros sites (Ilustração 1). 

 

Tabela 4 – Comparação estatisticamente significativa das variáveis sobre os aspectos 

estruturais, o uso das tecnologias digitais e a maneira de estudar segundo escore dos 

fatores do instrumento EMITICE (n=713). Guarulhos, SP, Brasil, 2016. 

 CONTROLE EXTERNO 
Variáveis n 

Média (DP) Mediana Mínimo Máximo 
p-

valor 

Sobre seu espaço para estudos, você o considera:  
Adequado  316 11,4 (3,9) 12,0 3 21 0,037 
Pouco adequado  342 11,0 (4,1) 11,0 3 21  
Inadequado  55 9,8 (4,9) 11,0 3 20  

Você aprende melhor:     
Lendo os textos, fazendo resumos e realizando 
atividades 

308 11,6 (4,2) 12,0 3 21 0,028 

Ouvindo uma explicação sobre determinado 
conteúdo 

255 10,6 (4,0) 11,0 3 21  

Vendo representações gráficas articuladas com 
o texto 

29 10,7 (3,7) 11,0 3 18  

Assistindo a vídeos sobre o assunto 121 10,9 (4,1) 11,0 3 20  
Você faria algum curso de graduação ou pós-graduação a distância?*  

Sim  254 12,1 (3,6) 12,0 3 21 <0,001 
Não  459 10,5 (4,2) 11,0 3 21  
 

CONTROLE INTERNO 

Sobre seu espaço para estudos, você o considera:  
Adequado  316 15,6 (5,3) 16,0 4 28 0,004 
Pouco adequado  342 14,8 (5,1) 15,0 4 28  
Inadequado  55 12,8 (6,4) 13,0 4 28  

Quando acessa a internet para estudar, você:  
Atém-se apenas às páginas relativas aos 
conteúdos 

296 14,4 (5,3) 15,0 4 28 0,007 

Se dispersa com outros sites 138 14,5 (5,3) 15,0 4 28  
Consegue conciliar bem o seu estudo com 
redes sociais ou outros sites, tendo um bom 
aproveitamento no final do semestre 

279 15,7 (5,3) 16,0 4 28  

Você faria algum curso de graduação ou pós-graduação a distância?*  
Sim  254 16,4 (4,6) 17,0 4 28 <0,001 
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Não  459 14,2 (5,8) 15,0 4 28  
 

CONTROLE POR IDENTIFICAÇÃO 

Quando acessa a internet para estudar, você:   
Atém-se apenas às páginas relativas aos 
conteúdos 

296 15,1 (6,0) 16,0 4 28 0,004 

Se dispersa com outros sites 138 15,1 (5,4) 16,0 4 28  
Consegue conciliar bem o seu estudo com 
redes sociais ou outros sites, tendo um bom 

aproveitamento no final do semestre 
279 16,7 (5,7) 17,0 4 28  

Você faria algum curso de graduação ou pós-graduação a distância?*  
Sim  254 17,3 (5,0) 17,0 4 28 <0,001 
Não  459 14,8 (6,0) 15,0 4 28  
 

MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA 

Sobre seu espaço para estudos, você o considera:  
Adequado  316 18,6 (6,6) 19,0 5 35 0,006 
Pouco adequado  342 17,5 (6,5) 18,0 5 35  
Inadequado  55 15,4 (7,4) 15,0 5 30  

Quando acessa a internet para estudar, você:  
Atém-se apenas às páginas relativas aos 
conteúdos 

296 17,0 (6,7) 17,0 5 35 0,005 

Se dispersa com outros sites 138 17,4 (6,1) 18,0 5 33  
Consegue conciliar bem o seu estudo com 
redes sociais ou outros sites, tendo um bom 
aproveitamento no final do semestre 

279 18,9 (6,8) 19,0 5 35  

Você aprende melhor:        
Lendo os textos, fazendo resumos e realizando 
atividades 

308 18,7 (6,8) 19,0 5 35 0,017 

Ouvindo uma explicação sobre determinado 
conteúdo 

255 17,0 (6,2) 17,0 5 34  

Vendo representações gráficas articuladas com 
o texto 

29 17,0 (5,9) 17,0 6 28  

Assistindo a vídeos sobre o assunto 121 17,6 (7,2) 19,0 5 35  
Você faria algum curso de graduação ou pós-graduação a distância?*  

Sim  254 20,1 (5,8) 20,0 5 35 <0,001 
Não  459 16,6 (6,8) 17,0 5 35  

Nota:Teste Kruskal-Wallis / *Teste Mann Whitney. Fonte: próprios autores. 

 

A ilustração 1 destaca a importância da disposição do aluno para fazer um curso 

de graduação ou pós-graduação a distância na motivação geral do uso das TDIC. Além 

disso, outros elementos são importantes para uma melhor motivação, tais como espaço 

adequado para os estudos e conciliar as redes sociais com o foco nos estudos. Outro 

fator que também parece interferir, mas com menos intensidade, é a maneira com que 

o aluno estuda, ter autonomia e uma predisposição para estudar sozinho pareceu ser 

fundamental na realização de disciplinas totalmente a distância. 
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Ilustração 1 – Descrição das variáveis com 4, 3 e 2 associações estaticamente 

significativas com os fatores da escala e a categoria diferencial segundo o teste post 

hoc. Guarulhos, SP, Brasil, 2016. 

Fonte: próprios autores. 

 

Discussão 

Neste estudo encontrou-se que 94,8% dos alunos referiram ter computador em 

casa, inclusive para uso privado (78,8%). Os dados encontrados são convergentes com 

estudos14-15 realizados em IES e divergem de um estudo16 realizado com a população 

nacional, ou seja, os alunos de IES apresentam uma situação privilegiada comparados 

com população nacional em relação ao acesso às TDIC. 

O estudo realizado em uma IES com alunos que optam por um curso de 

graduação na modalidade de EaD encontrou que a maioria dos pesquisados (88%) tem 

computador ou notebook próprio e internet (80%) para uso particular, facilitando as 

pesquisas para o desenvolvimento do saber acadêmico14.  

Pesquisadores da Universidade de Ghana, na África, determinaram o 

conhecimento e uso de TDIC de estudantes de vários cursos da área da saúde. O 

conhecimento informático foi alto entre os estudantes em quase 99%. Cerca de 83% 

tinha computadores próprios e 87% tinha adequados conhecimentos de informática. O 

uso das TDIC foi principalmente para estudar15. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) investigou a utilização 

das TDIC no Brasil. No ano de 2005, 22,3 milhões de pessoas com 10 anos ou mais de 

idade residiam em domicílios com microcomputador e acesso à internet (14,6% dos 

domicílios). Em 2011, o total de domicílios que tinham acesso à internet passou para 

65,7 milhões (39,4% do total)16. 
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Neste estudo, o dispositivo que os alunos referiram usar com mais frequência 

para acessar as disciplinas on-line foi o notebook (68%) e na sequência o celular 

(20,2%). Esse dado mostra que, apesar de a posse de telefone móvel celular de 

pessoas de 10 anos ou mais de idade ter aumentado a cada ano e em 2011 ter sido 

estimado em 115,4 milhões, o que correspondia a 69,1% da população nacional16, os 

alunos preferem para estudo o notebook, talvez pelo conforto em relação ao tamanho 

da tela para leitura.  

Associado a isso, encontrou-se no presente estudo que, apesar de a maioria dos 

alunos ter computador privado e ter disponíveis laboratórios de informática da IES, 

estes referiram que não fariam curso EaD. Esse dado mostra que a estrutura de 

informática e acesso às TDIC são fatores relevantes, mas insuficientes para motivar os 

alunos na realização de disciplinas on-line. Sendo assim, fica evidente neste estudo a 

importância da estratégia de ensino17-20, da mediação pedagógica2,21-24 e da fluência 

digital25-28do aluno nessa modalidade de ensino. As TDIC são apenas ferramentas e 

precisam ser implementa das adequadamente pelas IES e pelos docentes para o 

fortalecimento de competências digitais do alunado. 

Estratégias pedagógicas centradas no aluno e na construção coletiva do 

conhecimento podem contribuir na motivação dos alunos. As metodologias ativas 

utilizadas com uma abordagem baseada em problemas estimulam o estudo constante, 

a autonomia e a responsabilidade, possibilitam a integração das dimensões 

biopsicossociais, preparam para o trabalho em equipe e aproximam os alunos de uma 

IES aos usuários e equipe de saúde do municipio17. Outro estudo com o uso de uma 

estratégia de ensino autodirigida e criativa com o WebQuest permitiu que os alunos 

construíssem suas experiências de aprendizagem e resolvessem os problemas 

propostos com altos níveis de reflexão e operações de pensamento18. 

O uso da internet como recurso de gestão de conhecimento apresenta um efeito 

positivo sobre a motivação dos estudantes19-20, oferece oportunidades ampliadas de 

busca de informações e possibilita estratégias inovadoras para a aquisição de 

conhecimento que não podem ser ignoradas pelos docentes e gestores das IES20. 

A mediação pedagógica é outro elemento essencial no aprendizado e torna-se 

necessário vislumbrar outros meios para isso, inclusive com a utilização direta de 

TDIC.Pesquisadores concluíram que os dispositivos móveis utilizados como recurso 

complementar à mediação pedagógica possibilitam acesso a informações e a interação 
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entre os alunos e entre alunos e professores, a qualquer momento e em qualquer lugar. 

Dessa forma, o “outro” fica mais acessível e mais próximo21. 

A aprendizagem como um processo de interação social, hoje facilitada pelo 

recurso da internet, deveria ser estimulada pelos professores e IES. A aprendizagem 

colaborativa é uma das formas mais significativas de ensino e se faz em contextos de 

práticas sociais que implicam a colaboração entre iguais e destes com os tutores que 

modelam progressivamente determinados conhecimentos e atitudes2. 

Ensino e aprendizagem estão cada vez mais relacionados ao processo de 

comunicação e nas relações aluno-professor-instituição. Estas relações podem 

influenciar diretamente o desempenho e motivação dos alunos, tanto no ensino a 

distância quanto no ensino presencial.  

É necessária uma tutoria consciente e presente no ambiente virtual com o intuito 

de ressaltar a importância da participação do aluno e das discussões entre os sujeitos 

envolvidos. O papel do tutor é primordial, pois é ele quem vai mediar o conhecimento22. 

O acompanhamento pedagógico deve ser atuante, identificando pontos em que o aluno 

se sente desmotivado e garantindo sua interação e pertencimento ao grupo para sua 

permanência23.  

O vínculo com o tutor/professor pode reforçar as responsabilidades e metas a 

serem cumpridas pelo aluno. Em disciplinas ou cursos a distância é necessário que o 

aluno frequente o ambiente virtual de aprendizagem, entre no sistema para estudar as 

referências e para poder participar das atividades dos fóruns. Para que isso ocorra 

adequadamente, o aluno deve se dedicar e se organizar para cumprir os prazos 

estabelecidos24com o auxílio da mediação pedagógica, pois esta deve favorecer a 

aprendizagem sobre o uso do curso on-line. 

Outro elemento que pode ter influenciado a opção dos participantes deste 

estudo em não fazer algum curso EaD, apesar de terem estrutura mínima de 

informática, é a fluência digital. Ter computador e acesso à internet não significa 

fluência digital. A falta de intimidade com as tecnologias digitais utilizadas nessa 

modalidade é considerada desmotivadora e,consequentemente, influencia a 

desistência de alunos25. 

Por meio de entrevistas com alunos da graduação em Enfermagem, 

pesquisadores identificaram que os alunos passam por um estágio de intimidação 

inicial para usar o computador para aprender, precisam de motivação, sentem que a 
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falta de tempo é um importante fator de desmotivação, consideram crucial o 

desenvolvimento de habilidades em TDIC, mas percebem ainda um acesso limitado ao 

uso do computador na prática26. 

Uma pesquisa realizada com profissionais do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade do Kuwait encontrou que 59% dos participantes se avaliaram como 

alfabetizados em informática antes de um curso ministrado pelos pesquisadores. 

Estudantes que ainda eram analfabetos informáticos (29,2%) referiram a falta de tempo 

como principal motivo para essa condição (60%). Nas habilidades genéricas de TIC, os 

níveis mais altos eram para processamento de texto, e-mail e navegação na Web, 

enquanto os níveis mais baixos eram para planilhas e banco de dados. Os autores 

descobriram uma melhora significativa entre a frequência com que os alunos usavam 

Medline, Google Scholar e Cochrane Library antes e depois do curso de informática27. 

Essa fluência digital também parece ser influenciada pelo contexto. 

Pesquisadores descobriram que licenciados em Enfermagem de uma IES pública 

brasileira eram fluentes digitais e apresentaram conhecimento, habilidade e expressivo 

interesse no uso de TDIC em sua formação acadêmica. Todos os participantes 

navegam em redes sociais e têm e-mail, 92% fazem uso diário da internet, 62,7% 

utilizam Skype,82% acessam chats, 64,7%,fóruns de discussão e 43%,blogs, além de 

64,7% utilizarem frequentemente o Moodle28. 

Outro achado deste estudo que precisa ser discutido é a associação da 

motivação intrínseca e controle externo com a maneira de estudar. Encontrou-se que a 

motivação intrínseca e o controle externo são estaticamente menores em relação a 

conseguir aprender com leitura, ou seja, quando o aluno refere precisar ouvir 

explicação sobre determinado conteúdo. Essa é uma forte sinalização de que a 

maneira de estudar pode determinar o desempenho e a facilidade do aluno nessa 

modalidade de ensino, podendo ser considerado um fator preditivo no 

acompanhamento do aluno e planejamento de um curso a distância. 

Os responsáveis por cursos em EaD no Brasil enfrentam desafios que exigem a 

reflexão sobre o perfil do aluno que opta por essa modalidade de ensino a distância, a 

fim de evitar frustrações, minimizar a evasão e melhorar o desempenho na construção 

do conhecimento. Os alunos precisam estar conscientes das dificuldades e 

características dessa modalidade de ensino para que aproveitem e fiquem satisfeitos 

com essa experiência educacional5.  
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Aprender on-line requer autorregulação de aprendizagem, motivação intrínseca 

e independência. Construir um ambiente virtual que promova o desenvolvimento 

desses comportamentos para estudantes torna-se essencial para que o aprendizado 

seja bem-sucedido. Uso de elementos tais como atenção, relevância, confiança, 

satisfação são importantes no planejamento, execução e avaliação das experiências 

online29. 

Foi encontrado neste estudo que, quanto mais o indivíduo internaliza e integra a 

importância do uso das TDIC com os seus demais valores e oportunidades, mais o 

aluno identifica as recompensas pessoais, melhora sua autoestima e decide ter ações 

mais diretas para realizar tarefas; sendo assim, a relevância parece ter um papel 

importante na motivação.  

Pesquisadores encontraram resultados relacionados a relevância e habilidade 

que reforçam os achados do presente estudo. Os autores encontraram que vários 

alunos eram resistentes ao uso das TDIC como uma metodologia educacional e não 

apresentavam habilidades nem confiança necessárias para se envolverem com 

sucesso com essa abordagem educacional. Os resultados também mostraram que 

26% dos estudantes não tinham certeza sobre a relevância das TDIC para a prática 

clínica e apenas 50% sentiam-se "muito confiantes" usando um computador30. 

As TDIC são parte integrante da prática em saúde contemporânea. O 

desenvolvimento dessas habilidades assegura aos graduados melhor preparo 

profissional para atuarem em ambientes de saúde cada vez mais tecnológicos30. 

A incorporação dos avanços tecnológicos nos sistemas de cuidados em saúde 

de diferentes países implica no desafio da formação de uma força de trabalho 

qualificada para o uso das TDIC. Nesse sentido, a iniciativa Technology Informatics 

Guiding Education Reform (TIGER )foi criada em 2006 nos Estados Unidos para 

desenvolver áreas da informática em Enfermagem e integrar três níveis de 

competências aos currículos, quais sejam, Computacional Básica, Informacional e 

Gestão da Informação.Em 2009, a TIGER desenvolveu um quadro de competências 

digitais necessárias para a prática profissional a fim de enfatizar a informática na 

educação em Enfermagem nos Estados Unidos31.  

Pesquisadores encontraram algumas relações positivas entre clima de equipe 

percebido e atitudes em relação às TDIC. O estudo mostrou que a motivação das 

enfermeiras para o uso de TDIC apresentava conexões estatisticamente significativas 
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com clima experimentado da equipe em relação à segurança, apoio à inovação e à 

orientação da tarefa. Diante disso os autores sugerem mais atenção aos fatores 

psicossociais, como educação grupal e cooperação no trabalho, quando as aplicações 

das TDIC ocorrem na prática em saúde32. 

Por fim, um estudo reafirma a importância do uso das TDIC nos cursos de 

graduação. Autores afirmam que melhorar a auto eficácia e a confiança dos alunos em 

aprender e dominar novas habilidades em TDIC, juntamente com o treinamento prévio, 

são fatores significativos associados à atitude dos alunos em relação ao uso das TDIC 

na saúde. Trabalhar esses aspectos pode direcionar para o sucesso a implementação 

de TDIC na prática clínica33. 

Entende-se que o estudo de alunos de outras áreas, de outras realidades 

educacionais e com a utilização de outros instrumentos sobre o uso das TDIC 

possibilitaria outras comparações e inferências. Entretanto, entende-se também que 

essas limitações foram necessárias e possibilitaram certa homogeneidade em relação 

à área de afinidade do aluno e contexto sócio educacional. A aplicação de outros 

instrumentos também não seria interessante nesse primeiro momento mais 

exploratório, pois sabe-se que quanto maior o questionário de pesquisa menor é a 

participação. Sendo assim, mais estudos são necessários para melhor compreensão 

do problema. 

 

Conclusões 

A maioria dos alunos tem computador em casa, inclusive para uso privado, tem 

facilidade no uso do computador, usa frequentemente a internet para os estudos e 

referiu ter preferência para disciplinas on-line que utilizam estratégias tanto de leituras 

e atividades individuais quanto fóruns de interação e vídeo. Entretanto, a maioria dos 

alunos referiu que não faria curso de graduação ou pós-graduação a distância. 

Quanto maior a Motivação Intrínseca maior é o Controle Externo, o Controle 

Interno e o Controle por Identificação do indivíduo no uso das TDIC. Ou seja, quanto 

mais o indivíduo internaliza e integra a importância do uso das TDIC com os seus 

demais valores, mais o aluno identifica as recompensas, melhora da autoestima e 

decide ter ações mais diretas para fazer o que é necessário ser feito. 

O espaço para os estudos interferiu no controle externo, controle interno e 

motivação intrínseca. A maneira que o aluno aprende melhor interferiu no controle 
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externo e na motivação intrínseca. O interesse do aluno em fazer ou não um curso a 

distância interferiu em 4 dos 5 fatores da EMITICE.A maneira que o aluno utiliza a 

internet quando pretende estudar interferiu no controle interno, controle por 

identificação e na motivação intrínseca. 

 Referir a possibilidade de fazer algum curso de graduação ou pós-graduação a 

distância, ter um espaço adequado para os estudos em casa e conseguir conciliar o 

estudo com as redes ou outros sites foram elementos que se relacionaram mais 

positivamente com a motivação geral dos alunos em disciplinas totalmente a distância. 
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5.CONCLUSÕES  

 

A motivação dos alunos na realização de disciplinas totalmente a distância na 

IES estudada foi de baixa a moderada. Eles sentem-se desmotivados por terem a 

impressão de perda de tempo, bem como não compreenderam a relevância de 

aprender e utilizar TDIC nos trabalhos e aulas. 

A desmotivação foi influenciada pelo estado civil e pelo curso em andamento. O 

controle externo foi influenciado pela renda familiar, semestre, espaço para os estudos, 

a maneira que o aluno aprende melhor e a vontade de o aluno fazer ou não um curso a 

distância. O controle interno foi influenciado pela renda familiar, sem estresse a 

vontade de o aluno fazer ou não um curso a distância. O controle por identificação foi 

influenciado pelo semestre, se utiliza a internet somente para o estudo e a vontade de 

o aluno fazer ou não um curso a distância. A motivação Intrínseca foi influenciada pelo 

semestre, espaço para os estudos, se utiliza a internet somente para o estudo, a 

maneira que o aluno aprende melhor e a vontade de o aluno fazer ou não curso a 

distância.  

 As variáveis que pareceram mais influenciar positivamente a motivação dos 

alunos em disciplinas totalmente a distância foram: estar cursando ainda do 2° ao 4° 

semestre, ter previamente a vontade de fazer um curso no futuro totalmente a 

distância, ter um espaço adequado para os estudos em casa e conciliar os estudos 

com as redes sociais ou outros sites quando acessam a internet. 

A maioria dos alunos tem computador em casa, inclusive para uso privado, tem 

facilidade no uso do computador, usa frequentemente a internet para os estudos e 

referiu ter preferência para disciplinas on-line que utilizam estratégias tanto de leituras 

e atividades individuais quanto fóruns de interação e vídeo. Entretanto, a maioria dos 

alunos referiu que não faria curso de graduação ou pós-graduação a distância.  

Quanto maior a Motivação Intrínseca maior é o Controle Externo, o Controle 

Interno e o Controle por Identificação do indivíduo no uso das TDIC. Ou seja, quanto 

mais o indivíduo internaliza e integra a importância do uso das TDIC com os seus 

demais valores, mais o aluno identifica as recompensas, melhora a autoestima e 

decide ter ações mais diretas para fazer o que é necessário ser feito. 

O espaço para os estudos interferiu no controle externo, controle interno e 

motivação intrínseca. A maneira que o aluno aprende melhor interferiu no controle 
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externo e na motivação intrínseca. A vontade de o aluno de fazer ou não um curso a 

distância interferiu em4 dos 5 fatores da EMITICE. A maneira que o aluno utiliza a 

internet quando pretende estudar interferiu no controle interno, controle por 

identificação e na motivação intrínseca. 

 Referir a possibilidade de fazer algum curso de graduação ou pós-graduação a 

distância, ter um espaço adequado para os estudos em casa e conseguir conciliar o 

estudo com as redes ou outros sites foram elementos que se relacionaram mais 

positivamente com a motivação geral dos alunos em disciplinas totalmente a distância. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Questionário de caracterização do participante 

 

Participante n°: _______ 

Já realizou uma disciplina on-line na UNG? SimNão 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS 

1- Idade: _______anos  

2- Sexo: Feminino Masculino 

 

3- Estado civil:  Solteiro 

  Casado 

  Convivente ou união estável 

 Separado 

  Divorciado 

  Viúvo 

 

4- Renda mensal familiar em salários mínimos
13

 

12345678910_____ 

 

5- Semestre que está cursando: 2º3º4º5º6º7º8º 

 

6- Curso de graduação bacharelado na área da saúde: 

Biomedicina 

Educação Física 

Enfermagem 

Farmácia 

                                                           
13

 Salário mínimo=R$ 788,00 

http://www.ung.br/curso_graduacao.php?IDcurso=343
http://www.ung.br/curso_graduacao.php?IDcurso=195
http://www.ung.br/curso_graduacao.php?IDcurso=27
http://www.ung.br/curso_graduacao.php?IDcurso=28
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INFORMAÇÕES EXPERIÊNCIA EM TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO
14

 
(Assinale apenas uma alternativa em cada questão) 

 

7-Sobre seu espaço para estudos, você o considera:  

AdequadoPouco adequadoInadequado 

 

8- Você tem computador em casa? 

SimNão 

 

9- Se sim, o computador é de uso privado (só para você) ou coletivo? 

SimNão 

 

10- Quantos equipamentos eletrônicos de TDIC você tem na sua casa? Considere tablet, Ipad, 

Ipod, celular, computador.N° _____ 

 

11- Em relação ao seu computador, você: 

Usa para tudo e tem facilidade 

Precisa de ajuda, pois não sabe usar todos os recursos 

Não se sente à vontade com a tecnologia 

Não gosta e só usa quando precisa 

 

12- Você utiliza MAIS a internet para: 

Entretenimento 

Estudo 

Comunicação com amigos 

Compras 

Não tenho o hábito de utilizar a internet 

 

13- O dispositivo que você MAIS vai utilizar para acessar as disciplinas on-line é: 

Notebook 

Desktop 

Celular 

Tablet 

 

 

 

                                                           
14

 Questões elaboradas com base no “Questionário de Perfil do aluno da UNG Digital” – elaborado pela equipe da 

UNG digital da Universidade de Guarulhos (UNG). 
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14- Qual o tipo de conexão MAIS utilizada por você? 

Banda larga 

3G 

Cabo 

Discado 

Wi-fi em locais públicos 

 

15- Em qual local você pretende estudar online? 

Casa 

Ambiente de trabalho 

Laboratórios da universidade 

Casa de amigos 

Lan house 

 

16- Você já realizou algum curso a distância? 

SimNão 

 

17- Quando acessa a internet para estudar, você:  

Atém-se apenas às páginas relativas aos conteúdos 

Se dispersa com outros sites 

Consegue conciliar bem o seu estudo com redes sociais ou outros sites, tendo um bom aproveitamento 

no final do semestre 

 

18- Se você pudesse escolher como estudar suas disciplinas on-line, seria:  

Com recursos automatizados, onde realizaria tudo sozinho sem a presença de um tutor a distância 

Somente com vídeo aulas e fóruns de interação 

Com leituras e atividades individuais, fóruns de interação e vídeos 

Com momentos síncronos (ao vivo) com os tutores a distância 

 

19- Você aprende melhor: 

Lendo os textos, fazendo resumos e realizando atividades 

Ouvindo uma explicação sobre determinado conteúdo 

Vendo representações gráficas articuladas com o texto 

Assistindo a vídeos sobre o assunto 

 

20- Você faria algum curso de graduação ou pós-graduação a distância? SimNão 
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Apêndice 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado Participante, 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada “Educação a 

distância como uma nova forma de comunicação professor-aluno: a importância 

da motivação”, que tem como principal objetivo mensurar a motivação no uso de 

tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC)no ensino. Sabe-se que a 

motivação do aluno na realização de disciplinas a distância é importante; no entanto, 

um dos pré-requisitos para a motivação é a necessidade de vinculo e relação 

interpessoal professor-aluno. Diante disso está a importância deste estudo, já que em 

disciplinas a distância esse vínculo e relação ocorrem em um ambiente 

virtual.Mensurar a motivação no uso de TDIC na educação a distância dos alunos 

possibilitará uma descrição das dificuldades e facilidades dos alunos na integração das 

Tecnologias de Informação e Comunicação ao Ensino. 

Para a validação teórica deste estudo, sua contribuição será responder os dados 

de caracterização (20 questões sobre idade, sexo, estado civil, curso, semestre, uso 

diário de TDIC e experiência em disciplinas de ensino a distância), bem como um 

questionário com 20itenssobre motivação no uso de TDIC no ensino; isso levará em 

média 10 minutos. 

Você não terá despesas nem prejuízo e seu nome não será citado no trabalho. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Você tem total liberdade para 

participar ou não da pesquisa. Será mantida a privacidade dos dados e os resultados 

do estudo serão utilizados exclusivamente para fins científicos. Caso seja de sua 

vontade, você poderá abandonar a pesquisa, pois não ocorrerá nenhum tipo de 

repressão.  

A pesquisa é considerada com risco mínimo ao participante caracterizado pelo 

risco de constrangimento por não dominar as habilidades em TDIC questionadas no 

instrumento. Os resultados serão úteis para que novos processos educacionais e 

intervenções sejam realizados para melhorar e manter a motivação dos alunos na 

realização das disciplinas de ensino a distância visando ao aprendizado do aluno. 
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Caso haja novas perguntas sobre este assunto, você pode entrar em contato 

com a pesquisadora responsável pelo estudo, Profa. Dra. Ana Cláudia Puggina, 

Professora Doutora do Mestrado em Enfermagem da UNG, por e-mail 

apuggina@prof.ung.brou pelo celular (11) 994500502. Caso você tenha dúvida ou se 

sinta prejudicado, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNG, situado à Praça Tereza Cristina, n.º 229 – Centro, Guarulhos (SP), por e-mail 

comite.etica@ung.brou pelo telefone (11) 2464-1779. 

 

Declaro ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim sobre este estudo. Autorizo publicação dos dados sem minha 

identificação. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante 

ele, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido. 

 

Declaro que recebi cópia do presente Termo de Consentimento. 

 

 

 

Guarulhos, ______ de ___________________________ de 20__. 

 

 

 

Fernanda Regina Antunes    Assinatura do Participante 

Mestranda  

  

mailto:apuggina@prof.ung.br
mailto:comite.etica@ung.br
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Apêndice 3 – Tabelas 
 
Tabela 1 – Número e percentual de alunos, segundo características socioeconômicas e acadêmicas. 

Variável Categoria n (%) 

    
Sexo*  Feminino 461 (64,6) 
 Masculino 252 (35,4) 
    
Estado civil Solteiro 499 (70,0) 
 Casado 156 (21,9) 
 Convivente ou união estável 24 (3,4) 
 Separado 7 (1,0) 
 Divorciado 26 (3,6) 
 Viúvo 1 (0,1) 
    
Renda familiar* 1 a 3 salários mínimos 372 (52,2) 
 4 a 6 salários mínimos 257 (36,0) 
 7 ou mais salários mínimos 84 (11,8) 
    
Semestre** 2° 98 (13,7) 
 3° 155 (21,7) 
 4° 145 (20,3) 
 5° 121 (17,0) 
 6° 54 (7,6) 
 7° 100 (14,0) 
 8° 40 (5,6) 
    
Curso Biomedicina 145 (20,3) 
 Educação Física 182 (25,5) 
 Enfermagem 246 (34,5) 
 Farmácia 140 (19,6) 
    
Total   713 (100,0) 

* imputação 0,4% da variável; ** imputação 0,1% da variável 
 
Tabela 2 – Número e percentual de alunos, segundo características do uso do TDIC. 

Variável Categoria n (%) 

    
Sobre seu espaço para  adequado 316 (44,3) 
estudos, você o considera: pouco adequado 342 (48,0) 
 inadequado 55 (7,7) 
    
Você tem computador em  sim 676 (94,8) 
casa? não 37 (5,2) 
    
Se sim, o computador é de  sim 533 (78,8) 
uso privado (só para você)? não 143 (21,2) 
    
Em relação ao seu computador, usa para tudo e tem facilidade 544 (76,3) 
você:* precisa de ajuda, pois não sabe 

usar todos os recursos 
109 (15,3) 

 não se sente à vontade com a 
tecnologia 

8 (1,1) 

 não gosta e só usa quando precisa 52 (7,3) 
    
Você utiliza MAIS a internet entretenimento 243 (34,1) 
para: estudo 379 (53,2) 
 comunicação com amigos 79 (11,1) 
 compras 7 (1,0) 
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 não tenho o hábito de utilizar a 5 (0,7) 
 internet   
    
O dispositivo que você MAIS  notebook 485 (68,0) 
vai utilizar para acessar as desktop 62 (8,7) 
Disciplinas on-line é: celular 144 (20,2) 
 tablet 22 (3,1) 
    
Qual o tipo de conexão MAIS  Banda larga 405 (56,8) 
utilizada por você? 3G 170 (23,8) 
 cabo 53 (7,4) 
 discado 17 (2,4) 
 wi-fi em locais públicos 68 (9,5) 
    
Em qual local você pretende  casa 618 (86,7) 
Estudar on-line? ambiente de trabalho 35 (4,9) 
 laboratórios da universidade 53 (7,4) 
 casa de amigos 4 (0,6) 
 lan house 3 (0,4) 
    
Total   713 (100,0) 

* imputação 0,4% da variável 
 
Tabela 3 – Número e percentual de alunos, segundo características do uso do TDIC. 

Variável Categoria n (%) 

    
Você já realizou algum sim 348 (48,8) 
Curso a distância? não 365 (51,2) 
    
    
Quando acessa a internet para 
estudar, você: 

Atém-se apenas às páginas 
relativas aos conteúdos 

296 (41,5) 

 Se dispersa com outros sites 138 (19,4) 
 Consegue conciliar bem o seu 

estudo com redes sociais ou 
outros sites, tendo um bom 
aproveitamento no final do 
semestre 

279 (39,1) 

    
Se você pudesse escolher como 
estudar suas disciplinas on-line, 
seria:* 

Com recursos automatizados, 
onde você realizaria tudo sozinho 
sem a presença de um tutor a 
distância 

182 (25,5) 

 Somente com vídeo aulas e fóruns 
de interação 

140 (19,6) 

 Com leituras e atividades 
individuais, fóruns de interação e 
vídeos 

268 (37,6) 

 Com momentos síncronos (ao 
vivo) com os tutores a distância 

123 (17,3) 

    
Você aprende melhor: Lendo os textos, fazendo resumos 

e realizando atividades 
308 (43,2) 

 Ouvindo uma explicação sobre 
determinado conteúdo 

255 (35,8) 

 Vendo representações gráficas 
articuladas com o texto 

29 (4,1) 

 Assistindo a vídeos sobre o 
assunto 

121 (17,0) 
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Você faria algum curso de  sim 254 (35,6) 
graduação ou pós-graduação a não 459 (64,4) 
distância?**    
    
Total   713 (100,0) 

* imputação 0,1% da variável; ** imputação 0,6% da variável. 
 
Tabela 4 – Análise quantitativa dos itens do instrumento EMITICE (n=713). 

Variáveis média (dp) mediana mínimo máximo 

      
Porque tenho prazer em fazê-lo.* 3,2 (1,6) 3,0 1 7 
      
Porque, a meu ver, o conhecimento das TIC 
ajudará a me preparar melhor para a minha 
futura profissão.

§§
 

4,0 (1,7) 4,0 1 7 

      
Tenho a impressão de perder meu tempo 
utilizando as TIC.* 

4,8 (1,7) 5,0 1 7 

      
Para provar a mim mesmo(a) que sou capaz 
de aprender com as TIC.**** 

3,6 (1,6) 4,0 1 7 

      
Porque eu gosto muito de utilizar as TIC.

 §§§
 3,5 (1,7) 4,0 1 7 

      
Porque não existem outras formas de se sair 
bem em certos cursos na universidade.

¥
 

3,4 (1,7) 4,0 1 7 

      
Porque, para mim, as TIC são ferramentas 
essenciais à minha formação.*** 

3,8 (1,7) 4,0 1 7 

      
Eu não compreendo a relevância de aprender 
com as tecnologias. 

§§
 

4,7 (1,7) 5,0 1 7 

      
Porque, a meu ver, o fato de dominar as TIC 
me permitirá sentir-me importante e 
competente. 

¥¥¥
 

3,7 (1,6) 4,0 1 7 

      
Porque aprender com as TIC é estimulante.

 ¥
 3,6 (1,7) 4,0 1 7 

      
Porque é um diferencial para obter um trabalho 
estável ao final dos meus estudos. 

¥¥
 

3,9 (1,7) 4,0 1 7 

      
Porque isso vai me ajudar a estar mais bem 
preparado(a) e instrumentalizado(a) para a 
carreira que escolhi.** 

4,0 (1,7) 4,0 1 7 

      
Eu não vejo porque somos solicitados a utilizar 
as TIC nos trabalhos.*** 

4,6 (1,7) 5,0 1 7 

      
Para provar a mim mesmo(a) que sou uma 
pessoa inteligente, capaz de aprender por 
meio das TIC.

 §§§
 

3,6 (1,6) 4,0 1 7 

      
Pelo prazer de realizar trabalhos ou projetos 
com a ajuda das TIC.** 

3,6 (1,6) 4,0 1 7 

      
Porque isso tornará a minha atividade 
profissional mais interessante.

§
 

3,7 (1,6) 4,0 1 7 
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Porque eu acredito que um melhor domínio 
das TIC vai aumentar minha competência 
profissional. 

4,0 (1,7) 4,0 1 7 

      
Eu não sei por que utilizo as TIC nas minhas 
aulas na universidade.** 

4,7 (1,9) 5,0 1 7 

      
Porque, na nossa época, devemos utilizar as 
TIC na educação. 

4,0 (1,7) 4,0 1 7 

      
Porque aprender com a ajuda das TIC é 
interessante. 

3,9 (1,7) 4,0 1 7 

* imputação 0,1% da variável; ** imputação 0,3% da variável; *** imputação 0,4% da variável; **** 
imputação 0,8 % da variável; ¥ imputação 1,0% da variável; ¥¥ imputação 1,1% da variável; 
¥¥¥imputação 1,3% da variável; § imputação 1,4% da variável; §§ imputação 1,7% da variável; §§§ 
imputação 1,8% da variável.  
 
Tabela 5 – Análise quantitativa dos fatores e escore total do instrumento EMITICE (n=713). 

Variáveis média (dp) mediana mínimo máximo 

      
Escore total 78,5 (20,4) 80,0 22 140 
      
Fatores      

Desmotivação 18,7 (5,4) 19,0 4 28 
      
Controle externo 11,1 (4,1) 11,0 3 21 
      
Controle interno 15,0 (5,3) 16,0 4 28 
      
Controle por identificação 15,7 (5,8) 16,0 4 28 
      
Motivação intrínseca 17,8 (6,7) 18,0 5 35 

      

 
Tabela 6 – Comparação entre as variáveis socioeconômicas, segundo escore desmotivação do 
instrumento EMITICE (n=713). 

 Desmotivação 

Variáveis n média (dp) mediana mínimo máximo p 

        
Sexo         

Feminino  461 19,1 (5,5) 19,0 4 28 0,117 
Masculino  252 18,5 (5,2) 18,0 4 28  

        
Estado civil        

Sem companheiro 533 18,6 (5,4) 19,0 4 28 0,033 
Com companheiro 180 19,7 (5,2) 20,0 4 28  

        
Renda familiar        

1 a 3 salários mínimos 372 19,0 (5,4) 19,0 4 28 0,808 
4 a 6 salários mínimos 257 18,9 (5,1) 19,0 4 28  
7 ou mais salários mínimos 84 18,4 (6,3) 19,0 4 28  
        

 
Semestre 

 
     

 

2° ao 4° 398 19,1 (5,4) 19,0 4 28 0,129 
5° ao 6° 315 18,5 (5,1) 18,0 4 28  
        

Curso        
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Biomedicina 145 17,9 (5,3) 18,0 4 28 0,033 
Educação Física 182 18,7 (5,2) 19,0 4 28  
Enfermagem 246 19,0 (5,7) 19,0 4 28  
Farmácia  140 19,8 (5,0) 19,5 4 28  
        

 
Tabela 7 – Comparação entre as variáveis qualitativas das TDIC segundo escore desmotivação do 
instrumento EMITICE (n=713). 

 Desmotivação 

Variáveis n média (dp) mediana mínimo máximo p 

        
Sobre seu espaço para estudos, você o considera:   

Adequado  316 18,9 (5,3) 19,0 4 28 0,888 
Pouco adequado  342 18,8 (5,3) 19,0 4 28  
Inadequado  55 19,1 (6.4) 20,0 4 28  

        
Você tem computador em casa?    

Sim 676 18,9 (5,4) 19,0 4 28 0,848 
Não  37 18,7 (4,6) 19,0 6 28  

        
Se sim, o computador é de uso privado (só para você)?   

Sim 533 18,8 (5,5) 19,0 4 28 0,595 
Não  143 19,1 (5,2) 20,0 4 28  
        

Em relação ao seu computador, você:   
Uso para tudo e 
tenho facilidade 

544 18,9 (5,4) 19,0 4 28 0,846 

Precisa de ajuda / se 
sente à vontade 

117 19,0 (5,0) 19,0 4 18  

Não gosta, só usa 
quando precisa 

52 18,5 (5,7) 18,5 4 28  

        
Você utiliza MAIS a internet para:    

Entretenimento 243 18,8 (5,4) 18,0 4 28 0,719 
Estudo 379 18,9 (5,4) 19,0 4 28  
Comunicação com 
amigos / compras 

86 19,0 (5,3) 19,5 5 28  

Não tenho o hábito 5 17,4 (6,1) 16,0 13 28  
        

O dispositivo que você MAIS acessar as vai utilizar para disciplinas on-line é: 
Notebook 485 18,9 (5,6) 19,0 4 28 0,166 
Desktop 62 20,1 (5,2) 20,0 4 28  
Celular 144 18,3 (4,6) 18,0 4 28  
Tablet 22 18,7 (4,9) 19,0 10 28  
        

Qual o tipo de conexão MAIS utilizada por você?   
Banda larga 405 18,8 (5,4) 19,0 4 28 0,971 
3G 170 19,0 (5,3) 19,0 4 28  
Cabo  53 19,2 (5,7) 19,0 4 28  
Discada 17 19,7 (4,9) 18,0 14 28  
Wi-fi em locais 
públicos 

68 18,8 (5,3) 19,5 4 28  

        
Em qual local você pretende estudar on-line?  

Casa 618 19,0 (5,4) 19,0 4 28 0,467 
Ambiente de 
trabalho 

35 18,1 (5,8) 18,0 8 28  

Laboratório da 
universidade 

53 18,4 (5,4) 18,0 6 28  
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Casa de amigos / 
Lan house 

7 17,4 (5,5) 16,0 11 25  

 
Tabela 8 – Comparação entre as variáveis qualitativas das TDIC segundo escore desmotivação do 
instrumento EMITICE (n=713). 

 Desmotivação 
Variáveis n média (dp) mediana mínimo máximo p 

        
Você já realizou algum curso a distância? 

Sim 348 19,1 (5,7) 19,0 4 28 0,156 
Não  365 18,6 (5,1) 19,0 4 28  

        
Quando acessa a internet para estudar, você:    

Atém-se apenas às 
páginas relativas aos 
conteúdos 

296 19,2 (5,2) 19,0 4 28 0,100 

Se dispersa com outros 
sites 

138 18,1 (5,1) 18,0 4 28  

Consegue conciliar bem 
o seu estudo com redes 
sociais ou outros sites, 
tendo um bom 
aproveitamento no final 
do semestre 

279 18,9 (5,6) 19,0 4 28  

        
Se você pudesse escolher como estudar suas disciplinas on-line, seria:  

Com recursos 
automatizados, onde 
você realizaria tudo 
sozinho sem a presença 
de um tutor a distância 

182 18,3 (5,3) 18,0 4 28 0,087 

Somente com vídeo 
aulas e fóruns de 
interação 

140 18,5 (5,5) 18,0 4 28  

Com leituras e 
atividades individuais, 
fóruns de interação e 
vídeos 

268 19,5 (5,3) 20,0 4 28  

Com momentos 
síncronos (ao vivo) com 
os tutores a distância 

123 18,8 (5,4) 19,0 4 28  

        
Você aprende melhor:   

Lendo os textos, 
fazendo resumos e 
realizando atividades 

308 18,9 (5,5) 19,0 4 28 0,825 

Ouvindo uma explicação 
sobre determinado 
conteúdo 

255 18,7 (5,4) 19,0 4 28  

Vendo representações 
gráficas articuladas com 
o texto 

29 18,7 (4,9) 19,0 10 28  

Assistindo a vídeos 
sobre o assunto 121 19,3 (5,2) 19,0 6 28 

 
 
 

        
Você faria algum curso de graduação ou pós-graduação a distância? 

Sim  254 19,3 (4,9) 19,0 4 28 0,148 
Não  459 18,6 (5,6) 19,0 4 28  
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Tabela9 – Comparação entre as variáveis socioeconômicas, segundo escore controle externo do 
instrumento EMITICE (n=713). 

 Controle Externo 

Variáveis n média (dp) mediana mínimo máximo p 

        
Sexo         

Feminino  461 10,9 (4,3) 11,0 3 21 0,256 
Masculino  252 11,3 (3,6) 12,0 3 21  

        
Estado civil        

Sem companheiro 533 11,0 (4,0) 11,0 3 21 0,637 
Com companheiro 180 11,2 (4,4) 12,0 3 21  

        
Renda familiar        

1 a 3 salários mínimos 372 11,4 (4,3) 12,0 3 21 0,040 
4 a 6 salários mínimos 257 10,7 (3,8) 11,0 3 21  
7 ou mais salários mínimos 84 10,5 (4,1) 11,0 3 21  
        

Semestre        
2° ao 4° 398 11,4 (4,1) 12,0 3 21 0,024 
5° ao 6° 315 10,7 (4,1) 11,0 3 21  
        

Curso        
Biomedicina 145 11,1 (4,1) 12,0 3 21 0,881 
Educação Física 182 11,0 (3,9) 11,0 3 21  
Enfermagem 246 11,2 (4,5) 11,0 3 21  
Farmácia  140 10,8 (3,8) 11,0 3 21  
        

 
Tabela 10 – Comparação entre as variáveis qualitativas das TDIC segundo escore controle externo do 
instrumento EMITICE (n=713). 

 Controle Externo 

Variáveis n média (dp) mediana mínimo máximo p 

        
Sobre seu espaço para estudos, você o considera:   

Adequado  316 11,4 (3,9) 12,0 3 21 0,037 
Pouco adequado  342 11,0 (4,1) 11,0 3 21  
Inadequado  55 9,8 (4,9) 11,0 3 20  

        
Você tem computador em casa?    

Sim 676 11,0 (4,1) 11,0 3 21 0,736 
Não  37 11,4 (4,4) 12,0 3 20  

        
Se sim, o computador é de uso privado (só para você)?   

Sim 533 11,1 (4,1) 11,0 3 21 0,620 
Não  143 10,9 (4,1) 11,0 3 21  
        

Em relação ao seu computador, você:   
Uso para tudo e 
tenho facilidade 

544 11,1 (4,1) 11,0 3 21 0,246 

Precisa de ajuda / se 
sente à vontade 

117 11,4 (3,9) 11,0 3 21  

Não gosta, só usa 
quando precisa 

52 10,1 (4,3) 10,0 3 20  

        
Você utiliza MAIS a internet para:    

Entretenimento 243 10,8 (3,9) 11,0 3 21 0,222 
Estudo 379 11,3 (4,2) 12,0 3 21  
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Comunicação com 
amigos / compras 

86 10,6 (4,1) 10,5 3 21  

Não tenho o hábito 5 12,2 (5,4) 14,0 3 17  
        

O dispositivo que você MAIS vai utilizar para disciplinas on-line é: 
Notebook 485 11,0 (4,2) 11,0 3 21 0,588 
Desktop 62 11,1 (4,3) 11,0 3 21  
Celular 144 11,5 (3,7) 12,0 3 21  
Tablet 22 10,8 (3,3) 10,0 6 17  
        

Qual o tipo de conexão MAIS utilizada por você?   
Banda larga 405 10,9 (4,3) 11,0 3 21 0,475 
3G 170 11,3 (4,0) 12,0 3 20  
Cabo  53 11,2 (3,9) 12,0 3 19  
Discada 17 10,5 (3,7) 11,0 3 15  
Wi-fi em locais 
públicos 

68 11,5 (3,6) 12,0 3 21  

        
Em qual local você pretende estudar on-line?  

Casa 618 11,1 (4,0) 11,0 3 21 0,960 
Ambiente de 
trabalho 

35 11,4 (5,0) 11,0 3 20  

Laboratório da 
universidade 

53 11,0 (4,3) 12,0 3 20  

Casa de amigos / 
Lan house 

7 11,1 (3,3) 11,0 7 15  

 
Tabela 11 – Comparação entre as variáveis qualitativas das TDIC segundo escore controle externo do 
instrumento EMITICE (n=713). 

   Controle Externo 

Variáveis n média (dp) mediana mínimo máximo p 

        
Você já realizou algum curso a distância? 

Sim 348 11,1 (4,0) 11,0 3 21 0,590 
Não  365 11,0 (4,1) 11,0 3 21  

        
Quando acessa a internet para estudar, você:    

Atém-se apenas às 
páginas relativas aos 
conteúdos 

296 10,8 (4,2) 11,0 3 21 0,098 

Se dispersa com outros 
sites 

138 10,9 (3,9) 11,5 3 20  

Consegue conciliar bem 
o seu estudo com redes 
sociais ou outros sites, 
tendo um bom 
aproveitamento no final 
do semestre 

279 11,5 (4,1) 12,0 3 21  

        
Se você pudesse escolher como estudar suas disciplinas on-line, seria:  

Com recursos 
automatizados, onde 
você realizaria tudo 
sozinho sem a presença 
de um tutor a distância 

182 11,0 (4,1) 12,0 3 21 0,375 

Somente com vídeo 
aulas e fóruns de 
interação 

140 10,8 (3,9) 11,0 3 21  

Com leituras e 
atividades individuais, 

268 11,4 (4,1) 12,0 3 21  
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fóruns de interação e 
vídeos 
Com momentos 
síncronos (ao vivo) com 
os tutores a distância 

123 10,8 (4,2) 10,0 3 21  

        
Você aprende melhor:   

Lendo os textos, 
fazendo resumos e 
realizando atividades 

308 11,6 (4,2) 12,0 3 21 0,028 

Ouvindo uma explicação 
sobre determinado 
conteúdo 

255 10,6 (4,0) 11,0 3 21  

Vendo representações 
gráficas articuladas com 
o texto 

29 10,7 (3,7) 11,0 3 18  

Assistindo a vídeos 
sobre o assunto 

121 10,9 (4,1) 11,0 3 20  

        
Você faria algum curso de graduação ou pós-graduação a distância? 

Sim  254 12,1 (3,6) 12,0 3 21 <0,001 
Não  459 10,5 (4,2) 11,0 3 21  

 
Tabela 12 – Comparação entre as variáveis socioeconômicas, segundo escore controle interno do 
instrumento EMITICE (n=713). 

 Controle Interno 

Variáveis n média (dp) mediana mínimo máximo p 

        
Sexo         

Feminino  461 14,8 (5,5) 15,0 4 28 0,179 
Masculino  252 15,3 (5,0) 16,0 4 28  

        
Estado civil        

Sem companheiro 533 14,9 (5,3) 16,0 4 28 0,791 
Com companheiro 180 15,1 (5,6) 16,0 4 28  

        
Renda familiar        

1 a 3 salários mínimos 372 15,4 (5,6) 16,0 4 28 0,024 
4 a 6 salários mínimos 257 14,6 (4,7) 15,0 4 28  
7 ou mais salários mínimos 84 14,0 (6,0) 15,0 4 28  
        

Semestre        
2° ao 4° 398 15,3 (5,4) 16,0 4 28 0,039 
5° ao 6° 315 14,5 (5,3) 15,0 4 28  
        

Curso        
Biomedicina 145 14,7 (5,2) 16,0 4 28 0,730 
Educação Física 182 15,0 (4,8) 15,0 4 28  
Enfermagem 246 15,2 (5,8) 16,0 4 28  
Farmácia  140 14,8 (5,3) 16,0 4 28  
        

 
 
Tabela 13 – Comparação entre as variáveis qualitativas das TDIC segundo escore controle interno do 
instrumento EMITICE (n=713). 

 Controle Interno 

Variáveis n média (dp) mediana mínimo máximo p 

        
Sobre seu espaço para estudos, você o considera:   
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Adequado  316 15,6 (5,3) 16,0 4 28 0,004 
Pouco adequado  342 14,8 (5,1) 15,0 4 28  
Inadequado  55 12,8 (6,4) 13,0 4 28  

        
Você tem computador em casa?    

Sim 676 14,9 (5,3) 16,0 4 28 0,866 
Não  37 15,2 (6,2) 16,0 4 28  

        
Se sim, o computador é de uso privado (só para você)?   

Sim 533 14,8 (5,2) 15,0 4 28 0,107 
Não  143 15,4 (5,6) 16,0 4 28  
        

Em relação ao seu computador, você:   
Uso para tudo e 
tenho facilidade 

544 14,9 (5,3) 15,0 4 28 0,339 

Precisa de ajuda / se 
sente à vontade 

117 15,5 (5,4) 16,0 4 28  

Não gosta, só usa 
quando precisa 

52 14,3 (5,5) 15,0 4 28  

        
Você utiliza MAIS a internet para:    

Entretenimento 243 14,5 (4,9) 15,0 4 27 0,395 
Estudo 379 15,3 (5,6) 16,0 4 28  
Comunicação com 
amigos / compras 

86 14,7 (5,5) 15,0 4 28  

Não tenho o hábito 5 16,4 (7,8) 16,0 4 23  
        

O dispositivo que você MAIS vai utilizar para disciplinas on-line é: 
Notebook 485 14,7 (5,5) 15,0 4 28 0,300 
Desktop 62 15,4 (5,9) 16,0 4 28  
Celular 144 15,6 (4,8) 16,0 4 28  
Tablet 22 15,6 (4,1) 16,5 9 22  
        

Qual o tipo de conexão MAIS utilizada por você?   
Banda larga 405 14,7 (5,5) 15,0 4 28 0,238 
3G 170 15,3 (5,0) 16,0 4 28  
Cabo  53 15,7 (5,4) 17,0 4 27  
Discada 17 13,8 (3,7) 15,0 4 19  
Wi-fi em locais 
públicos 

68 15,1 (5,4) 15,5 4 28  

        
Em qual local você pretende estudar on-line?  

Casa 618 14,9 (5,3) 15,5 4 28 0,440 
Ambiente de 
trabalho 

35 15,1 (6,5) 16,0 4 28  

Laboratório da 
universidade 

53 14,8 (5,8) 16,0 4 28  

Casa de amigos / 
Lan  house 

7 17,8 (4,7) 18,0 9 24  

 
 
 
Tabela 14 – Comparação entre as variáveis qualitativas das TDIC segundo escore controle interno do 
instrumento EMITICE (n=713). 

 Controle Interno 

Variáveis n média (dp) mediana mínimo máximo p 

        
Você já realizou algum curso a distância? 

Sim 348 15,1 (5,3) 16,0 4 28 0,553 
Não  365 14,8 (5,4) 16,0 4 28  
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Quando acessa a internet para estudar, você:    

Atém-se apenas às 
páginas relativas aos 
conteúdos 

296 14,4 (5,3) 15,0 4 28 0,007 

Se dispersa com outros 
sites 

138 14,5 (5,3) 15,0 4 28  

Consegue conciliar bem 
o seu estudo com redes 
sociais ou outros sites, 
tendo um bom 
aproveitamento no final 
do semestre 

279 15,7 (5,3) 16,0 4 28  

        
Se você pudesse escolher como estudar suas disciplinas on-line, seria:  

Com recursos 
automatizados, onde 
você realizaria tudo 
sozinho sem a presença 
de um tutor a distância 

182 15,0 (5,6) 16,0 4 28 0,592 

Somente com vídeo 
aulas e fóruns de 
interação 

140 14,9 (4,9) 16,0 4 28  

Com leituras e 
atividades individuais, 
fóruns de interação e 
vídeos 

268 15,2 (5,4) 16,0 4 28  

Com momentos 
síncronos (ao vivo) com 
os tutores a distância 

123 14,6 (5,5) 14,0 4 28  

        
Você aprende melhor:   

Lendo os textos, 
fazendo resumos e 
realizando atividades 

308 15,6 (5,3) 15,0 4 28 0,097 

Ouvindo uma explicação 
sobre determinado 
conteúdo 

255 14,4 (5,4) 15,0 4 28  

Vendo representações 
gráficas articuladas com 
o texto 

29 14,4 (4,4) 13,0 5 23  

Assistindo a vídeos 
sobre o assunto 

121 14,8 (5,3) 16,0 4 28  

        
Você faria algum curso de graduação ou pós-graduação a distância? 

Sim  254 16,4 (4,6) 17,0 4 28 <0,001 
Não  459 14,2 (5,8) 15,0 4 28  

 
 
 
Tabela 15 – Comparação entre as variáveis sócio econômicas, segundo escore controle por identificação 
do instrumento EMITICE (n=713). 

 Controle por Identificação 

Variáveis n média (dp) mediana mínimo máximo p 

        
Sexo         

Feminino  461 15,5 (6,0) 16,0 4 28 0,150 
Masculino  252 16,2 (5,4) 16,0 4 28  
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Estado civil 
Sem companheiro 533 15,7 (5,7) 16,0 4 28 0,860 
Com companheiro 180 15,7 (6,0) 16,0 4 28  

        
Renda familiar        

1 a 3 salários mínimos 372 15,4 (5,6) 16,0 4 28 0,243 
4 a 6 salários mínimos 257 14,6 (4,7) 15,0 4 28  
7 ou mais salários mínimos 84 14,0 (6,0) 15,0 4 28  
        

 
Semestre 

 
     

 

2° ao 4° 398 16,2 (5,8) 16,0 4 28 0,013 
5° ao 6° 315 15,1 (5,7) 15,0 4 28  
        

Curso        
Biomedicina 145 15,6 (5,6) 16,0 4 28 0,983 
Educação Física 182 15,9 (5,3) 16,0 4 28  
Enfermagem 246 15,6 (6,4) 16,0 4 28  
Farmácia  140 15,8 (5,4) 16,0 4 28  
        

 
Tabela 16– Comparação entre as variáveis qualitativas das TDIC segundo escore controle por 
identificação do instrumento EMITICE (n=713). 

 Controle por Identificação 

Variáveis n média (dp) mediana mínimo máximo p 

        
Sobre seu espaço para estudos, você o considera:   

Adequado  316 16,2 (5,6) 16,0 4 28 0,071 
Pouco adequado  342 15,5 (5,7) 16,0 4 28  
Inadequado  55 14,1 (7,2) 15,0 4 28  

        
Você tem computador em casa?    

Sim 676 15,7 (5,8) 16,0 4 28 0,766 
Não  37 15,7 (6,4) 16,0 4 28  

        
Se sim, o computador é de uso privado (só para você)?   

Sim 533 15,7 (5,7) 16,0 4 28 0,860 
Não  143 15,9 (6,0) 16,0 4 28  
        

Em relação ao seu computador, você:   
Uso para tudo e 
tenho facilidade 

544 15,8 (5,8) 16,0 4 28 0,063 

Precisa de ajuda / se 
sente à vontade 

117 16,3 (5,8) 16,0 4 28  

Não gosta, só usa 
quando precisa 

52 14,1 (6,1) 14,5 4 28  

        
Você utiliza MAIS a internet para:    

Entretenimento 243 15,3 (5,4) 16,0 4 28 0,681 
Estudo 379 16,0 (6,0) 16,0 4 28  
Comunicação com 
amigos / compras 

86 15,5 (6,0) 16,0 4 28  

Não tenho o hábito 5 14,6 (6,1) 16,0 4 19  
        

O dispositivo que você MAIS vai utilizar para disciplinas on-line é: 
Notebook 485 15,5 (6,0) 16,0 4 28 0,403 
Desktop 62 16,2 (5,7) 17,0 4 28  
Celular 144 16,5 (5,1) 16,0 4 28  
Tablet 22 15,1 (4,5) 16,5 8 24  
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Qual o tipo de conexão MAIS utilizada por você?   
Banda larga 405 15,6 (5,9) 16,0 4 28 0,731 
3G 170 15,9 (5,7) 16,0 4 28  
Cabo  53 16,2 (5,5) 17,0 4 28  
Discada 17 14,7 (5,4) 15,0 4 24  
Wi-fi em locais 
públicos 

68 16,1 (5,5) 16,0 4 28  

        
Em qual local você pretende estudar on-line?  

Casa 618 15,7 (5,8) 16,0 4 28 0,981 
Ambiente de 
trabalho 

35 15,8 (6,2) 15,0 4 27  

Laboratório da 
universidade 

53 15,5 (5,5) 16,0 4 28  

Casa de amigos / 
Lan house 

7 16,1 (5,3) 17,0 8 23  

 
Tabela 17 – Comparação entre as variáveis qualitativas das TDIC segundo escore controle por 
identificação do instrumento EMITICE (n=713). 

        

 Controle por Identificação 

Variáveis n média (dp) mediana mínimo máximo p 

        
Você já realizou algum curso a distância? 

Sim 348 15,9 (5,7) 16,0 4 28 0,324 
Não  365 15,5 (5,9) 16,0 4 28  

        
Quando acessa a internet para estudar, você:    

Atém-se apenas às páginas 
relativas aos conteúdos 

296 15,1 (6,0) 16,0 4 28 0,004 

Se dispersa com outros 
sites 

138 15,1 (5,4) 16,0 4 28  

Consegue conciliar bem o 
seu estudo com redes 
sociais ou outros sites, 
tendo um bom 
aproveitamento no final do 
semestre 

279 16,7 (5,7) 17,0 4 28  

        
Se você pudesse escolher como estudar suas disciplinas on-line, seria:  

Com recursos 
automatizados, onde você 
realizaria tudo sozinho sem 
a presença de um tutor a 
distância 

182 15,4 (6,0) 16,0 4 28 0,699 

Somente com vídeo aulas e 
fóruns de interação 

140 15,5 (5,5) 16,0 4 28  

Com leituras e atividades 
individuais, fóruns de 
interação e vídeos 

268 16,0 (5,8) 16,0 4 28  

Com momentos síncronos 
(ao vivo) com os tutores a 
distância 

123 15,9 (5,8) 16,0 4 28  

        
Você aprende melhor:   

Lendo os textos, fazendo 
resumos e realizando 
atividades 

308 16,4 (5,8) 16,0 4 28 0,090 

Ouvindo uma explicação 
sobre determinado conteúdo 

255 15,0 (5,8) 16,0 4 28  



87 

 

 

Vendo representações 
gráficas articuladas com o 
texto 

29 15,2 (4,4) 16,0 5 23  

Assistindo a vídeos sobre o 
assunto 

121 15,5 (5,9) 16,0 4 27  

        
Você faria algum curso de graduação ou pós-graduação a distância? 

Sim  254 17,3 (5,0) 17,0 4 28 <0,001 
Não  459 14,8 (6,0) 15,0 4 28  

 
Tabela 18 – Comparação entre as variáveis socioeconômicas, segundo escore motivação intrínseca do 
instrumento EMITICE (n=713). 

 Motivação Intrínseca 

Variáveis n média (dp) mediana mínimo máximo p 

        
Sexo         

Feminino  461 17,6 (7,0) 18,0 5 35 0,276 
Masculino  252 18,2 (6,1) 19,0 5 35  

        
Estado civil        

Sem companheiro 533 17,8 (6,5) 18,0 5 35 0,528 
Com companheiro 180 18,1 (7,2) 18,0 5 35  

        
Renda familiar        

1 a 3 salários mínimos 372 18,3 (6,8) 19,0 5 35 0,150 
4 a 6 salários mínimos 257 17,2 (6,2) 18,0 5 35  
7 ou mais salários mínimos 84 

17,7 (7,4) 19,0 5 35 
 
 

        
Semestre        

2° ao 4° 398 18,3 (6,6) 19,0 5 35 0,020 
5° ao 6° 315 17,2 (6,7) 17,0 5 35  
        

Curso        
Biomedicina 145 17,2 (6,7) 18,0 5 32 0,625 
Educação Física 182 18,4 (6,3) 19,0 5 35  
Enfermagem 246 18,0 (7,2) 18,0 5 35  
Farmácia  140 17,6 (6,2) 18,0 5 32  
        

 
Tabela 19 – Comparação entre as variáveis qualitativas das TDIC segundo escore motivação intrínseca 
do instrumento EMITICE (n=713). 

 Motivação Intrínseca 

Variáveis n média (dp) mediana mínimo máximo p 

        
Sobre seu espaço para estudos, você o considera:   

Adequado  316 18,6 (6,6) 19,0 5 35 0,006 
Pouco adequado  342 17,5 (6,5) 18,0 5 35  
Inadequado  55 15,4 (7,4) 15,0 5 30  

        
Você tem computador em casa?    

Sim 676 17,9 (6,7) 18,0 5 35 0,626 
Não  37 17,3 (6,4) 18,0 5 30  

        
Se sim, o computador é de uso privado (só para você)?   

Sim 533 17,8 (6,7) 18,0 5 35 0,644 
Não  143 18,1 (6,8) 19,0 5 35  
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Em relação ao seu computador, você: 
Uso para tudo e 
tenho facilidade 

544 18,0 (6,7) 18,0 5 35 0,133 

Precisa de ajuda / se 
sente à vontade 

117 18,1 (5,8) 19,0 5 35  

Não gosta, só usa 
quando precisa 

52 15,7 (7,5) 15,0 5 29  

        
Você utiliza MAIS a internet para:    

Entretenimento 243 17,6 (6,3) 18,0 5 33 0,982 
Estudo 379 18,0 (6,9) 18,0 5 35  
Comunicação com 
amigos / compras 

86 17,8 (6,7) 17,5 5 33  

Não tenho o hábito 5 17,2 (6,9) 20,0 5 22  
        

O dispositivo que você MAIS vai utilizar para disciplinas on-line é: 
Notebook 485 17,5 (6,8) 18,0 5 35 0,264 
Desktop 62 18,4 (7,2) 19,5 5 35  
Celular 144 18,9 (6,2) 19,0 5 35  
Tablet 22 17,6 (4,7) 18,0 11 27  
        

Qual o tipo de conexão MAIS utilizada por você?   
Banda larga 405 17,6 (7,0) 18,0 5 35 0,496 
3G 170 18,2 (6,2) 19,0 5 34  
Cabo  53 18,3 (6,5) 20,0 5 32  
Discada 17 15,8 (5,0) 17,0 5 24  
Wi-fi em locais 
públicos 

68 18,2 (6,6) 18,0 5 35  

        
Em qual local você pretende estudar on-line?  

Casa 618 17,9 (6,7) 18,0 5 35 0,669 
Ambiente de 
trabalho 

35 16,9 (7,4) 16,0 5 34  

Laboratório da 
universidade 

53 17,2 (6,0) 17,0 5 28  

Casa de amigos / 
Lan house 

7 18,8 (7,2) 17,0 10 29  

 
 
Tabela 20 – Comparação entre as variáveis qualitativas das TDIC segundo escore motivação intrínseca 
do instrumento EMITICE (n=713). 

 Motivação Intrínseca 

Variáveis n média (dp) mediana mínimo máximo p 

        
Você já realizou algum curso a distância? 

Sim 348 18,3 (6,8) 19,0 5 35 0,074 
Não  365 17,4 (6,6) 18,0 5 35  

        
Quando você acessa a internet para estudar, você:    

Atém-se apenas às 
páginas relativas aos 
conteúdos 

296 17,0 (6,7) 17,0 5 35 0,005 

Se dispersa com outros 
sites 

138 17,4 (6,1) 18,0 5 33  

Consegue conciliar bem 
o seu estudo com redes 
sociais ou outros sites, 
tendo um bom 
aproveitamento no final 
do semestre 

279 18,9 (6,8) 19,0 5 35  
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Se você pudesse escolher como estudar suas disciplinas on-line, seria:  

Com recursos 
automatizados, onde 
você realizaria tudo 
sozinho sem a presença 
de um tutor a distância 

182 17,7 (7,2) 19,0 5 34 0,254 

Somente com vídeo 
aulas e fóruns de 
interação 

140 17,4 (5,9) 17,0 5 35  

Com leituras e 
atividades individuais, 
fóruns de interação e 
vídeos 

268 18,4 (6,8) 19,0 5 35  

Com momentos 
síncronos (ao vivo) com 
os tutores a distância 

123 17,3 (6,5) 17,0 5 35  

        
Você aprende melhor:   

Lendo os textos, 
fazendo resumos e 
realizando atividades 

308 18,7 (6,8) 19,0 5 35 0,017 

Ouvindo uma explicação 
sobre determinado 
conteúdo 

255 17,0 (6,2) 17,0 5 34  

Vendo representações 
gráficas articuladas com 
o texto 

29 17,0 (5,9) 17,0 6 28  

Assistindo a vídeos 
sobre o assunto 

121 17,6 (7,2) 19,0 5 35  

        
Você faria algum curso de graduação ou pós-graduação a distância? 

Sim  254 20,1 (5,8) 20,0 5 35 <0,001 
Não  459 16,6 (6,8) 17,0 5 35  

 
  



90 

 

 

Apêndice 4 –Gráficos 
 
 Foram elaborados gráficos das comparações com diferença estatisticamente significativas. 
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ANEXOS 

Anexo 1–Escala de Avaliação de Fatores de Motivação com Relação à Integração 

das Tecnologias de Informação e Comunicação ao Ensino 

 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pode ser definida como um conjunto de recursos 

tecnológicos, utilizados de forma integrada, com um objetivo comum, no processo de ensino-
aprendizagem na Educação a distância (EaD). 

 
Introdução:serão apresentadas 20 frases que descrevem aspectos relacionados à motivação em 
relação ao uso de tecnologias da informação e comunicação. As frases dão continuidade à afirmação: 

“Eu geralmente uso as TIC na universidade...”.  

 
Por favor, leia atentamente cada uma das sentenças e pense quanto você se identifica com elas. Você 
terá a opção de marcar de 1 a 7 mostrando sua concordância com a sentença apresentada. Quanto 
maior o número maior a concordância. 
 

(1) Não corresponde absolutamente 
(2) Corresponde muito pouco 
(3) Corresponde pouco 
(4) Corresponde moderadamente 
(5) Corresponde bastante 
(6) Corresponde fortemente 
(7) Corresponde absolutamente 

 

 

 Eu geralmente uso as TIC na universidade...  

1 Porque tenho prazer em fazê-lo. 1234567 

2 Porque, a meu ver, o conhecimento das TIC ajudará a me preparar melhor 
para a minha futura profissão. 

1234567 

3 Tenho a impressão de perder meu tempo utilizando as TIC. 1234567 

4 Para provar a mim mesmo(a) que sou capaz de aprender com as TIC. 1234567 

5 Porque eu gosto muito de utilizar as TIC. 1234567 

6 Porque não existem outras formas de sair-se bem em certos cursos na 
Universidade. 

1234567 

7 Porque, para mim, as TIC são ferramentas essenciais à minha formação. 1234567 

8 Eu não compreendo a relevância de aprender com as tecnologias. 1234567 

9 Porque, a meu ver, o fato de dominar as TIC me permitirá sentir-me 
importante e competente. 

1234567 

10 Porque aprender com as TIC é estimulante. 1234567 

11 Porque é um diferencial para obter um trabalho estável ao final dos meus 
estudos. 

1234567 

12 Porque isso vai me ajudar a estar mais bem preparado(a) e 
instrumentalizado(a) para a carreira que escolhi. 

1234567 

13 Eu não vejo porque somos solicitados a utilizar as TIC nos trabalhos. 1234567 

14 Para provar a mim mesmo(a) que sou uma pessoa inteligente, capaz de 
aprender por meio das TIC. 

1234567 

15 Pelo prazer de realizar trabalhos ou projetos com a ajuda das TIC. 1234567 

16 Porque isso tornará a minha atividade profissional mais interessante. 1234567 

17 Porque eu acredito que um melhor domínio das TIC vai aumentar minha 
competência profissional. 

1234567 

18 Eu não sei por que eu utilizo as TIC nas minhas aulas na universidade. 1234567 

19 Porque, na nossa época, devemos utilizar as TIC na educação. 1234567 

20 Porque aprender com a ajuda das TIC é interessante. 1234567 

Fiuza PJ, Sarriera JC, Bedin LM. Educação à distância: tradução, adaptação e validação da escala de 
motivação EMITICE. Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. 
2013. 17(1): 45-53. 
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Anexo 2 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNG 
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Anexo 3 – Carta de autorização do local de coleta de dados 

 


