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1 APRESENTAÇÃO 

Este material é resultado de uma pesquisa desenvolvida sobre o tema; 

evasão em cursos superiores. Ele foi direcionado no sentido de buscar 

práticas efetivas para facilitar a retenção e recuperação de alunos. O 

contexto de análise foram cursos ofertados em ambientes enriquecidos 

com a tecnologia. O destaque é para cursos com forma de oferta 

semipresencial ou não presencial. 

A diretriz do estudo busca inferir recomendações para diminuir os 

elevados e inesperados números que caracterizam os processos de 

evasão de alunos em cursos superiores. A análise foi feita sobre todos 

os tipos de oferta, mas com destaque para aquelas desenvolvidas em 

ambientes semipresenciais e não presenciais.  

Durante os estudos efetivados um dos parâmetros ganhou destaque: a 

motivação como o principal elemento de retenção.  

Esse aspecto levou ao desenvolvimento dessa obra, especialmente 

dedicada às questões de motivação dos alunos como fator decisivo para 

redução de níveis de evasão no ensino superior. 

A hipótese de partida considera que, em ambientes de alta motivação, 

o percentual de evasão pode diminuir de forma significativa. De forma 

consequente se torna possível aumentar a participação e o nível de 

satisfação dos alunos com o curso. 



1.1 PLANO DE OBRA 

A obra está dividida em sete capítulos: 

Capítulo Conteúdo 

Capítulo primeiro Plano de obra e a metodologia utilizada 

Capítulo segundo 
Conceituações que são utilizadas durante 
todo o desenvolvimento dos tópicos 
relacionados ao estabelecimento da 
motivação no ambiente. 

Capítulo terceiro Trata do estabelecimento de um programa 
determinante para que, a partir de 
projetos instrucionais bem construídos, a 
motivação se torne uma constante no 
ambiente. 

Capítulo quarto 
Analisa fatores intervenientes sobre o 
direcionamento mais indicado para 
estudos e pesquisas sobre o tema.  

Capítulo quinto Análise da motivação extrínseca e da 
motivação intrínseca. 

Capítulo sexto Apresentação dos comportamentos 
desejáveis para os agentes educacionais 
envolvidos, para que a motivação seja 
atingida. 

Capítulo sétimo 
Analisa a gamificação como um dos 
aspectos de destaque, para obter a 
motivação desejada. 

 

1.2 METODOLOGIA 

A produção do texto utiliza uma metodologia própria. Ela adota os 

seguintes elementos: 

• Apresentação do texto em uma linguagem empática; 



• Interação intensiva entre os agentes educacionais envolvidos. O 

direcionamento se apoia na mudança de uma lógica de 

transmissão de conteúdo, para uma lógica de acompanhamento 

ao aluno; 

• Desenvolvimento dos tópicos de forma detalhada, considerando 

a “aprendizagem por tópicos”, que orienta o levantamento do 

conteúdo necessário, para que a pessoa tenha conhecimento 

sobre a área de estudo em foco; 

• Construção de glossário com destaque para apresentação 

separada de conceitos complexos ou termos que representam o 

jargão da área em questão; 

• Utilização de iconografia que permite que o aluno tenha no 

material uma porta aberta para o mundo digital, onde a 

participação nas grandes redes estabelecidas na internet é de 

interesse; 

• Sugestão de atividades complementares, em área denominada 

“saiba mais” que coloca o aluno em contato com artigos de 

especialistas, sites e blogs relacionados ao tema de estudo; 

• Proposição de questões de revisão. Elas solicitam respostas 

colocadas de forma livre. Os temas propostos não apresentam 

uma única resposta. Há uma sugestão clara de problematização 

para apresentação da resposta funcional em contexto 

claramente estabelecido; 



• Apresentação, ao final de cada capítulo, de uma situação 

problema, que complementa e fecha o estudo de cada tópico. 

1.3 CONTEXTO DO ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido em análise do resultado da observação de 

turmas de alunos presentes em cursos de educação formal, módulos de 

extensão universitária e educação aberta. Sua efetivação pode ser 

efetivada como um conjunto de MOOCs – Massive Open Online 

Courses, sem pré-requisitos e com grande número de alunos inscritos. 

Em todos os casos, as propostas envolveram: 

• As formas de efetivação sugeridas são: na forma de oferta do   b-

learning (blended learning / aprendizagem mista); na forma de 

oferta do e-learning (electronic learning / aprendizagem 

eletrônica e; na forma de oferta presencial tradicional (com a 

ressalva de uso de ambientes enriquecidos com a tecnologia). 

• Para iniciativas semipresenciais a forma de oferta pode ser 

combinada com o uso da metodologia da sala de aula invertida; 

• Quando da utilização de ambientes não presenciais, é exigida a 

imersão total do aluno no ambiente. Isso pode acontecer com ou 

sem apoio tutorial.  

As conclusões desse estudo podem ser aplicadas em todos os tipos de 

oferta de cursos no ensino técnico, tecnológico e superior. O estudo não 

avaliou sua aplicabilidade nas séries iniciais.  



1.4 O AMBIENTE VIRTUAL SUGERIDO 

Para efetivação da proposta de forma mais eficiente é possível 

considerar como “mais recomendável”, o uso de ambientes com as 

seguintes características:  

• Apresentar a presença de um portal educacional. Um ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA) caracterizado como uma 

universidade virtual. Ele é similar ao campus presencial, no qual 

o aluno tem registrada toda a sua vida acadêmica. Ele coloca à 

disposição um eficiente ferramental para uma comunicação 

entre todos os participantes do ambiente; 

• Estabelecer a utilização do conectivismo. Ele representa uma 

teoria de aprendizagem em construção, considerada como a 

mais adequada a uma nova geração digital que agora chega aos 

bancos escolares das IES; 

• Recomendar o uso da aprendizagem baseada em problemas. É 

a maneira de formar egressos com a capacidade de se tornarem 

solucionadores de problemas. Novos desafios surgem no dia-a-

dia das organizações contemporâneas o que coloca, para as 

organizações do mercado contemporâneo, o desafio solucionar 

problemas nunca antes enfrentados;  

• Orientar a utilização flexível de novas metodologias. Entre elas 

é possível destacar: uso dos fundamentos das salas de aula 

invertidas; da gamificação; do uso de sistemas especialistas e 

inteligentes e; outras formas de aprendizagens ativas. 



Ambientes com essas características podem tornar mais efetivas as 

propostas de inovação nos processos de ensino e aprendizagem, como 

eles são desenvolvidos em ambientes virtuais de aprendizagem. 



2 A MOTIVAÇÃO 

Diversos outros motivadores trouxeram esta obra a lume: aspectos 

financeiros; considerações didáticas e pedagógicas; questões de 

recuperação de amor-próprio dos docentes; recompensa dos esforços 

dos alunos. Eles são alguns dos destaques que serão tratados no 

desenvolvimento dos temas em discussão. 

2.1 SOBRE A MOTIVAÇÃO 

É importante anteceder a continuidade dos estudos com colocações 

sobre a motivação. Isso facilita que, a partir delas, seja possível criar 

uma conceituação própria.   

Essa proposta está mais direcionada para questionamento do 

comportamento de professores e de alunos nos ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

A primeira constatação ressalta a importância do uso de técnicas de 

motivação. Elas são as primeiras estratégias que os docentes podem 

utilizar de forma proveitosa. Em seguida, é importante verificar se todos 

os participantes têm condições de efetivar o uso extensivo da tecnologia 

educacional presente no ambiente. São caminhos iniciais que podem 

ser tidos como facilitadores da efetivação da aprendizagem ativa.  

Sales (2012) amplia essa visão ao considerar que, a proposta da 

presença da motivação deve estar presente, em todos os momentos em 

que o ser humano toma alguma ação com o propósito de atingir um 

objetivo. 



Quem trata da motivação? Antes que os atores entrem em cena e 

utilizem toda uma série de estratégias, elas devem ser projetadas e 

desenvolvidas. Assim, entra em cena o projeto instrucional. Ele é um 

elemento não muito benquisto no ambiente. Mas aos poucos, recebe a 

aceitação e beneplácito de alguns docentes mais renitentes.  

O projeto instrucional é um processo que Filatro (2008) considera como 

intencional e que reúne todo um conjunto de estratégias, técnicas, 

“melhores práticas” e inovações apoiadas na criatividade, ou no 

raciocínio baseado em casos.  

Com ele é possível atingir níveis mais eficazes de racionalização das 

atividades a serem desenvolvidas pelo aluno nos ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

2.2 O QUE É MOTIVAÇÃO? 

O mais fácil, entre um cipoal de definições, é buscar aquela apresentada 

nos dicionários, ainda que possa não dar a significação que desejamos, 

em seu todo. A partir de definições simplificadas é possível construir 

uma conceituação própria.  

O que está mais próximo é a definição colocada no dicionário de 

significados disponível na grande rede, de onde podemos retirar: 

 

“A motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para 

atingir seus objetivos, sendo envolvidos nessa tarefa aspectos 

emocionais, biológicos, sociais e psicológicos. O processo está 

diretamente relacionado com a proposta de atingir objetivos. É 



considerada como elemento essencial para desenvolvimento do 

ser humano1”. 

 

Somente essa definição sobre a motivação, já seria suficiente para dar 

o sinal da importância de que ela esteja presente em tudo o que o ser 

humano desenvolve. Ao focar no campo da educação, sua importância 

cresce ainda mais. Isso, ocorre ao considerar que, a formação de 

competências e habilidades com as quais o ser humano pode 

enriquecer seu perfil pessoal e profissional, se torna possível, via 

aquisição de novos conhecimentos. 

A partir dos estudos de Zenoni, Santos e Monteiro (2011) é possível criar 

um vocábulo composto, denominado “motivação educacional”, aspecto 

discutido incessantemente nas instituições de ensino superior. 

Ainda não vamos detalhar a ligação, mas ela está diretamente 

relacionada com a liderança. Nessas condições ela é desenvolvida 

pelos professores e tutores como uma estratégia de grande importância. 

Ela está posta como a consecução do caminho, estabelecido nos 

projetos instrucionais, para que o aluno consiga desenvolver com maior 

qualidade as atividades de ensino e aprendizagem.  

Coelho (2014) percebe a sala de aula como o espaço a ser liderado e, 

a importância que esta situação seja estabelecida, preferencialmente de 

forma natural, como parte integrante do perfil profissional dos 

professores. 

                                                   
1https://www.significados.com.br/motivacao/ 

https://www.significados.com.br/motivacao/


Cada aluno é motivado, pelos mais diversos meios, estabelecidos 

nessas atividades que trazem a proposta de aquisição de novos 

conhecimentos, transformados em novas competências e habilidades. 

Assim, o vocábulo composto, apresentado acima, pode ser enxergado 

como uma definição mais orientada. Ele nos diz que: a motivação é o 

conjunto de razões que se manifestam e influenciam a conduta dos 

alunos, no desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem. 

É isso que permite que o aluno mantenha o foco na atividade de 

aprendizagem.  

Isso fica mais fácil de compreender quando é possível considerar um 

sistema educacional como um “sistema aberto”, como algo que recebe 

influências externas. Com essa visão não fica delimitado o campo de 

estudo que está relacionado mais diretamente com essas atividades. 

Isto posto, a conclusão imediata é que, quanto mais motivado estiver o 

aluno, de uma melhor maneira ele irá desenvolver o seu trabalho, para 

que os objetivos possam ser atingidos de forma mais fácil. 

2.3 EM BUSCA DE UM BOM SISTEMA MOTIVACIONAL 

A partir da definição básica e da proposta de um vocábulo composto, 

esforços podem ser concentrados em busca de um bom sistema 

motivacional, a ser utilizado em ambientes de ensino e aprendizagem. 

É possível estabelecer como motivação educacional todo e qualquer ato 

de estímulo de um aluno, para que seja atingido um curso desejado de 

ação.  



Já vimos que essa é uma responsabilidade direta a ser desenvolvida no 

transcorrer da montagem de um projeto instrucional de curso (Filatro, 

2008). 

Podemos ampliar essa definição e, incluir nela a ação e prática 

profissional dos professores especialistas; professores tutores, 

professores coletivos e também os projetistas instrucionais. 

Assim, é possível estabelecer que a motivação educacional é a 

resultante do trabalho árduo. Ele é desenvolvido por professores. A 

proposta é inspirar, estimular e levar os alunos a empreender, as ações 

necessárias para atingir o objetivo, posto para alguma atividade de 

ensino e aprendizagem em particular.   

Aqui, se destaca a importância do trabalho com objetos de 

aprendizagem. Eles permitem efetivar a proposta de aprender do mais 

simples ao mais complexo (Munhoz, 2012), com as atividades apoiadas 

com o uso extensivo de metadados de orientação. É uma proposta que 

confirma a mudança de uma lógica de transmissão de conteúdo, para 

uma lógica de acompanhamento ao aluno, com orientação ao 

desenvolvimento das atividades e acompanhamento dos resultados 

obtidos. 

Em alguns casos, de estruturas mais ativas e complexas, é possível 

considerar a motivação educacional como o resultado do conjunto de 

inúmeras forças, provenientes de diferentes fontes, existentes, atuantes 

e influentes. É possível incluir aí a atuação administrativa, quando ela 

se mostra presente nos momentos em que um aluno necessita de apoio.  



Aqui se mostra, como soma desses aspectos, a efetivação da presença 

social, tanto da instituição de ensino, quanto dos professores na vida do 

aluno. 

Garrison, Anderson e Archer (2000) consideram esse aspecto como 

fundamental para o desenvolvimento de disciplinas em ambientes 

online, arrolado então, como parte integrante das técnicas voltadas para 

obter a motivação do aluno, para participar das atividades previstas nos 

projetos instrucionais de curso. 

Quando o trabalho envolve o estabelecimento de grupos e a abordagem 

da aprendizagem baseada em problemas, é possível ampliar ou dar 

uma nova visão a uma definição um pouco mais abrangente. Nela, se 

considera que esse processo de inspiração é potencializado por uma 

ação conjunta, direcionada com os mesmos objetivos, mas que se 

aproveita da máxima: nós sabemos mais que eu, como ela é colocada 

por Tapscot (2010).  

Entram em jogo, a lealdade e a responsabilidade compartilhada. Esses 

aspectos são potencializados em um processo de motivação. A partir 

desta colocação, é possível aceitar a consideração que a aprendizagem 

baseada em problemas é uma das abordagens mais indicadas para ser 

utilizada como técnica de motivação (Munhoz, 2016). 

A busca de um bom sistema motivacional está, então, diretamente 

ligada a uma liderança estudantil. Ela pode provir de duas diferentes 

fontes: do professor que acompanha o aluno; da união da equipe 

reunida no entorno da solução de um problema de interesse comum. 



Quando isso acontece, passamos a ter um ambiente proficiente e um 

grupo de estudantes altamente motivados. A liderança educacional cria 

o ambiente favorável a que a motivação se mostre eficaz. Ambientes 

que conseguem atingir esse nível são altamente positivos e acabam por 

eliminar, de forma natural, elementos que não são por ele contagiados. 

No EaD, com a visão adotada nesse material, voltado para a educação 

de jovens e adultos, um estado de espírito voltado para motivação pode 

ser mais fácil de obter. Isso ocorre devido ao fato que essas pessoas já 

têm um objetivo claro e desenvolvem cursos de formação permanente 

e continuada, para aquisição de competências e habilidades, com um 

ou mais objetivos claramente estabelecidos. Aqui entra em foco o 

respeito aos preceitos da andragogia. 

É possível observar que, um aluno altamente motivado, transforma a 

atividade de ensino em uma aprendizagem por descoberta. Nela, cada 

novo detalhe ou conhecimento adquirido é mais uma razão para 

aumentar a motivação intrínseca (detalhada adiante nesse material). 

Além disso, esses alunos servem como exemplo e, quando são 

orientados, podem atuar como catalisador para que outros alunos sigam 

seu exemplo. A sua atuação no ambiente é geralmente proativa e eficaz. 

Além disso, a motivação pode ser considerada como um estado de 

espírito. Ele pode ser adquirido por pessoas simples. Um elevado nível 

de motivação pode levar à produção mais efetiva. Um empregado 

motivado dá o seu melhor à organização. Da mesma forma, um aluno 

motivado pode dar o melhor de si no desenvolvimento de atividades de 

aprendizagem.  



Pessoas com essas características são leais e entregues à organização. 

Da costa e Quintela (s. d.) pontuam essa condição nos seus estudos 

sobre sistemas organizacionais nas empresas. O conceito pode ser 

aplicado sem restrições ao campo educacional. 

2.4 ASPECTOS COMPLEMENTARES SOBRE A MOTIVAÇÃO DO 

ALUNO 

De acordo com o que vimos até o momento, a motivação nos ambientes 

educacionais pode, então, ser considerada como o resultado de um 

trabalho em equipe. Esse fato demonstra a importância de cada 

participante da estrutura montada para atendimento ao EaD. 

Não é incomum que nos manuais de orientação (similares a esse que o 

leitor tem em mãos) sejam assinalados um conjunto de tópicos 

complementares sobre a motivação. Nessas considerações ela é 

apontada como algo que pode ser obtido, mas ainda é classificado como 

um fenômeno desejável, que exige a aplicação, pelos professores, de 

diferentes técnicas. Estão entre os argumentos mais frequentes: 

• A motivação é um fenômeno psicológico que surge quando o 

aluno é orientado no sentido de perceber que ele precisa (de 

alguma maneira) do conhecimento que está sendo transmitido 

(Todorov e Moreira, 2005); 

• A motivação individual pode ser amplificada com a formação de 

grupos. Quando divulgada e devidamente disseminada entre os 

seus participantes é possível criar um ambiente favorável a que 

outras pessoas também se sintam motivadas (Munhoz, 2016a); 



• Uma forma eficiente de motivação do aluno é a demonstração 

de que, no ambiente, as suas necessidades estão sendo 

atingidas. Isso pode ser orientado por atividades de retorno bem 

direcionadas (Flores, 2009); 

• O ambiente educacional não é o mais adequado para a 

efetivação da motivação negativa, representada por atividades 

de retorno, com críticas à compreensão ou ao desempenho do 

aluno (Kurt, 2011). 

Além desses aspectos complementares, colocados em destaque, é 

interessante um exercício voltado para responder ao questionamento: 

porque a motivação é importante em ambientes de ensino e 

aprendizagem. Aqui é possível colocar como destaque especial, os 

ambientes com ofertas entregues de forma semipresencial ou não 

presencial? A resposta pode estar apoiada em outros aspectos 

complementares: 

• Diminuição de fatores de estresse individual ou nos grupos de 

alunos formados; 

• Diminuição de efeitos de sobrecarga cognitiva, laboral e 

psicológica; 

• Transformação dos alunos em solucionadores de problemas, 

qualidade desejada pelo mercado de trabalho na atualidade 

(Munhoz, 2016a); 

• É possível, em ambientes com essas características, criar a 

cultura e imagem de círculos de alta qualidade. Esse é um 



sentimento que pode afetar participantes de outras iniciativas, 

quando ocorre a disseminação de forma correta no ambiente. 

2.5 GLOSSÁRIO 

Ambiente proficiente  

Considerando proficiência como competência e capacidade, esse tipo 

de ambiente é criado quando essas competências e capacidades 

podem ser efetivadas de forma livre, sem restrições, tornando mais 

facilitada a tarefa de aumento da motivação do aluno 

Ambientes enriquecidos com a tecnologia 

Assim, são considerados aqueles ambientes nos quais o uso da 

tecnologia é extensivo. Aqui, a mediação tecnológica se apresenta 

como uma exigência na comunicação entre os agentes educacionais, 

envolvidos em programas de formação. Esses ambientes são os 

grandes motivadores para que aconteça a formação tecnológica dos 

professores. 

Ambientes virtuais de aprendizagem 

Portais educacionais criados de acordo com a metáfora de um campus 

virtual (universidade eletrônica). Neles, o aluno pode desenvolver as 

suas atividades, registrar seus resultados e manter atividades de 

comunicação de forma multidirecional com todos os demais 

participantes do ambiente. Nos dias atuais, é muito difícil não encontrar 

esses elementos instalados nas IES, principalmente devido ao fato de 



que muitos desses sistemas são ofertados para a comunidade como 

softwares livres (aqueles sem custo de aquisição).   

Andragogia 

Área de conhecimento complementar e não antagônica aos preceitos 

da pedagogia. Ela é considerada como aplicável a jovens e adultos que 

apresentam, como característica diferencial, o conhecimento do que 

eles próprios desejam, para aquisição de novas competências e 

habilidades em seu perfil profissional. A partir dessa situação, a 

andragogia coloca fundamentos sobre como esses jovens e adultos 

podem aprender (Rocha, 2012). 

Aprendizagem por descoberta  

Da silva (2012) pontua a aprendizagem pela descoberta como aquela 

que ocorre quando os estudantes constroem seu conhecimento de 

maneira autônoma e sem a intervenção do professor. Isso representa 

uma forma de aprender que exige uma atitude de participação ativa no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Formação permanente e continuada  

Na sociedade contemporânea, a acelerada evolução de novas 

tecnologias e metodologias consequentes, fazem com que, aquilo que 

o aluno aprende em seu processo de educação formal, não represente 

mais todo o conhecimento do qual ele tem necessidade, para apresentar 

alto desempenho em suas atividades profissionais. Assim, as pessoas 

se encontram sob o desafio da educação para toda a vida. 



Lógica de acompanhamento ao aluno 

Aquela na qual o privilégio dado ao conteúdo, cede seu lugar para uma 

nova proposta de orientar e acompanhar o aluno, em uma perspectiva 

distante do assistencialismo, que é possível de observar nos ambientes 

tradicionais de ensino e aprendizagem. 

Lógica de transmissão de conteúdo 

É aquela, já superada, na qual os professores entregam aos alunos 

conhecimentos prontos e acabados. O conhecimento adquirido é 

cobrado via a decoreba desse conteúdo. Isso retira dessas pessoas o 

prazer e desafio da aprendizagem por descoberta.  

Mediação tecnológica 

Atividade que surge em decorrência do aumento da utilização das 

tecnologias da informação e comunicação no campo educacional 

(tecnologia educacional). Nos dias atuais, isso ocorre de forma natural 

nos ambientes enriquecidos com a tecnologia. O uso extensivo da 

mediação tecnológica exige do professor um processo de formação 

complementar ou embutido diretamente em programas de sua 

educação formal. A proposta visa dar ao professor o conforto necessário 

para desenvolver suas atividades em ambientes nos quais o uso da 

tecnologia é intensivo. 

Metadados 

São dados sobre dados. Eles descrevem de forma profusa o que a 

pessoa deve fazer, e possíveis caminhos a adotar, para chegar até a 



solução de um problema que lhe é colocado para enfrentamento 

individual ou em grupo. 

Motivação intrínseca  

Em uma visão introdutória, que será expandida em capítulo à parte, é 

possível considerar a motivação intrínseca como aquela que ocorre 

como causadora de satisfação pessoal que independe de eventuais 

recompensas externas. 

Objetos de aprendizagem  

Munhoz (2012) pontua esses elementos como “pequenos pedaços de 

informação”, apresentados como objetos digitais, independentes do 

contexto e que podem ser utilizados para reconstrução de conceitos 

complexos. Assim, é possível orientar um processo de aprendizagem 

efetivado do mais simples ao mais complexo. Esses elementos têm um 

caminho a seguir para atingir o objetivo proposto e uma avaliação ao ser 

atingido seu final. 

Professores coletivos  

Belloni (2006) considera que as características do EaD criam uma nova 

forma de professor produtor de materiais. Ele estuda e monta o 

conteúdo, sem saber quem irá desenvolver o trabalho de apresentação 

desse material. Na atualidade há uma proposta que esses professores 

coloquem seus materiais como Recursos Educacionais Abertos (REA), 

disponíveis para toda uma comunidade de professores e alunos, que 

podem ser utilizados de forma livre, para a construção do conhecimento 

que se propõem a adquirir. 



Professores tutores  

São aqueles professores responsáveis pelo contato com o aluno em 

ambientes semipresenciais e não presenciais. Eles podem, ou não, 

acumular a função de professores especialistas e outras funções da 

profissionalização docente no EaD. A sua importância no ambiente deve 

ser considerada de forma destacada, como a mais importante na 

estrutura. Isso acontece, por ser ele, o elemento que está mais próximo 

ao aluno, como responsável direto pela aplicação de técnicas 

motivacionais. 

Professores especialistas  

São aqueles professores que desenvolvem a orientação das atividades 

de ensino e aprendizagem via a montagem de projetos instrucionais de 

curso. É o equivalente ao professor dos ambientes tradicionais, mas 

sem trazer como estes, a responsabilidade por todo o processo. No caso 

de cursos não presenciais com oferta de vídeo, eles podem se 

transformar em apresentadores. Isso permite que utilizem técnicas 

comunicacionais para motivação e engajamento do aluno, no estudo do 

conteúdo necessário, que o próprio aluno pode captar e utilizar. 

Projetista instrucional  

Hoje, um profissional normalmente egresso da área tecnológica e que, 

aos poucos, deixa de ser o único responsável pelo desenvolvimento de 

um projeto. Eles atuam ativamente junto aos professores com uma 

atuação ativa no processo. O professor se torna um participante de 

equipes multidisciplinares. Nelas os professores, psicólogos, projetistas 



visuais de interfaces gráficas, são reunidos para a montagem de um 

produto final de alta qualidade. 

Projeto instrucional  

Filatro (2008) considera esse instrumento como o planejamento do 

ensino e aprendizagem com inclusão de atividades, estratégias, 

sistemas de avaliação, métodos e materiais instrucionais. 

Tradicionalmente, tem sido vinculado à produção de materiais didáticos, 

mais especificamente à produção de materiais analógicos. Na 

atualidade, muda um pouco sua visão tradicional considerando a 

proposta da mudança de uma lógica de distribuição de conteúdo, para 

uma lógica de acompanhamento ao aluno. 

Raciocínio baseado em casos 

A wikipédia2 define o raciocínio baseado em casos, como uma técnica 

que busca resolver novos problemas, adaptando soluções utilizadas 

para resolver problemas anteriores, de onde são extraídos 

conhecimentos dessas situações. Esses conhecimentos são 

armazenados e recuperados de forma a poderem fornecer subsídios 

para solução de novos problemas. 

Sistema aberto  

Bertalanffy (2008) pontua que os sistemas desenvolvidos com finalidade 

de atingir objetivos específicos sofrem a influência do meio ambiente 

externo, sendo assim considerados como sistemas abertos. Essa 

                                                   
2https://pt.wikipedia.org/wiki/Racioc%C3%ADnio_baseado_em_casos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Racioc%C3%ADnio_baseado_em_casos


definição pode ser apropriada para um sistema educacional 

desenvolvido ou não com apoio de um projeto instrucional. Há todo um 

conjunto de situações externas que podem influenciar o rendimento dos 

agentes educacionais envolvidos. 

Sobrecarga cognitiva, laboral e psicológica 

Situação que acontece, quando algum agente educacional, por uma ou 

mais razões, atinge uma situação de estresse que pode o levar ao 

desligamento da realidade e a consequente ausência de cumprimento 

de suas responsabilidades. 

Tecnologia educacional  

Prior (2011) pontua a tecnologia educacional como a aplicação ao 

ambiente educacional, de recursos tecnológicos diversos. Eles são 

utilizados em benefício do desenvolvimento de propostas que facilitam 

a aquisição de conhecimentos pelos participantes de ambientes nos 

quais a tecnologia da informação está presente. Neles a mediação 

tecnológica é extensiva, proporcionando facilidades de acesso à 

informação, para coleta de dados que, após trabalhados, podem ser 

convertidos no conhecimento desejado. 

Tecnologia da informação 

Assim, chamado o conjunto de ferramentas advindas do 

desenvolvimento tecnológico e, que se relacionam com o campo da 

informação e comunicação, entre as quais os maiores fenômenos são a 

internet e o surgimento das redes sociais. 



2.6 SAIBA MAIS 

Veja o tema proposto na primeira coluna. Acesse o material indicado 

(referência ou links) que é apresentado na segunda coluna e desenvolva 

a tarefa indicada na terceira coluna, composta de uma leitura 

complementar e em alguns casos de uma atividade adicional. 

Tema Referência ou link Atividade a 
desenvolver 

Tecnologia 
educacional 

http://www.flogao.com.br/al
bertoorquisa/blog/50491  

Leitura complementar 

Aprendizagem por 
descoberta 

http://www.scielo.br/pdf/csp
/v20n3/15.pdf  

Leitura 
complementar. 

Objetos de 
aprendizagem 

http://pead.ucpel.tche.br/re
vistas/index.php/colabora/a
rticle/viewFile/221/187   

Leitura 
complementar. 

Projeto instrucional http://www.abed.org.br/con
gresso2009/CD/trabalhos/1
252009180458.pdf 

Leitura 
complementar. 

Raciocínio baseado 
em casos 

http://www.inf.ufrgs.br/bdi/w
p-content/uploads/CBR-
TI60.pdf 

Leitura complementar 

Tecnologia 
educacional 

http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid
=S1413-
85572001000200009 

Leitura complementar 

2.7 QUESTÕES DE REVISÃO 

1ª questão 

Qual sua posição sobre o uso extensivo da tecnologia educacional? 

2ª questão 

Em que nível você enxerga a necessidade do uso de projetos 

instrucionais de curso? 

http://www.flogao.com.br/albertoorquisa/blog/50491
http://www.flogao.com.br/albertoorquisa/blog/50491
http://www.scielo.br/pdf/csp/v20n3/15.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csp/v20n3/15.pdf
http://pead.ucpel.tche.br/revistas/index.php/colabora/article/viewFile/221/187
http://pead.ucpel.tche.br/revistas/index.php/colabora/article/viewFile/221/187
http://pead.ucpel.tche.br/revistas/index.php/colabora/article/viewFile/221/187
http://www.abed.org.br/congresso2009/CD/trabalhos/1252009180458.pdf
http://www.abed.org.br/congresso2009/CD/trabalhos/1252009180458.pdf
http://www.abed.org.br/congresso2009/CD/trabalhos/1252009180458.pdf
http://www.inf.ufrgs.br/bdi/wp-content/uploads/CBR-TI60.pdf
http://www.inf.ufrgs.br/bdi/wp-content/uploads/CBR-TI60.pdf
http://www.inf.ufrgs.br/bdi/wp-content/uploads/CBR-TI60.pdf


3ª questão 

Apresente pelo menos uma vantagem que enxerga no uso da estratégia 

da aprendizagem por descoberta. 

4ª questão 

Qual a sua visão sobre os objetos de aprendizagem? 

5ª questão 

O que justifica, em sua visão, o uso de uma proposta de raciocínio 

baseado em casos nos processos de ensino e aprendizagem? 

2.8 SITUAÇÃO PROBLEMA 

Estabeleça uma estratégia para resolução da seguinte situação 

problema presente em sua IES, para diminuir o processo de evasão em 

cursos ofertados na modalidade do EaD: 

 

Uma IES tem como objetivo para o próximo período letivo, 

estabelecer estratégias que permitam diminuir o processo 

de evasão, utilizando para tanto, uma proposta de 

motivação dos alunos. Sua equipe de trabalho deve montar 

um roteiro que a IES pode seguir para atingir o objetivo 

proposto. Apresente o relatório de atividades em forma livre. 

  



3 COMO ESTABELECER UM PROGRAMA DETERMINANTE? 

Do que foi visto, sabemos que tudo o que é projetado para ambientes 

virtuais de aprendizagem, fica planejado de forma mais correta, quando 

apoiado por um elemento inserido na estrutura de oferta de um curso: o 

seu projeto instrucional (Filatro, 2008). 

Quem atua nesses projetos é uma equipe multidisciplinar. Ela é formada 

por projetistas, professores, psicólogos e técnicos em programação 

visual. Essa equipe acompanha um projeto de curso, via alguma técnica 

específica. Dentre as diversas formas de efetivação dessa proposta uma 

das mais utilizadas é a metodologia ADDIE.  

Ela acompanha o projeto desde sua criação como ideia, até sua 

efetivação como um produto acabado e o acompanhamento de 

avaliação dos pilotos efetuados para validação do acerto das medidas 

tomadas (Munhoz, 2016b). 

Nesses projetos, a motivação é então colocada como uma meta a ser 

atingida. Para tanto, são utilizadas diversas técnicas, melhores práticas 

e também atitudes didáticas e pedagógicas, aliadas a questões 

psicológicas (inteligência emocional, considerações de 

comportamentos empáticos por parte dos atores, entre outras). Esta é 

uma posição compartilhada com os estudos de Pink (2010). 

Veremos adiante uma taxonomia tida como a mais utilizada (motivação 

extrínseca, motivação intrínseca e transformação da motivação 

extrínseca em motivação intrínseca). Ela é enxergada pelos projetistas 

como a forma mais adequada de tratar o tema. Assim, em cada 



atividade, os determinantes para que uma ou outra dessas formas de 

motivação estejam presentes, são levados em consideração. 

A transformação da atividade de aprendizagem em uma atividade de 

descoberta é considerada como uma das formas mais eficientes, para 

que um estado favorável possa ser obtido (Moreira, 2016). A partir desse 

estado, a ação da equipe administrativa e da equipe didática e 

pedagógica, com apoio de um ferramental tecnológico que privilegia a 

comunicação entre todos os envolvidos, deve apresentar um 

desempenho favorável a que a motivação seja estabelecida no 

ambiente.  

Para atingir essa situação é recomendável procurar, de forma dinâmica, 

em tempo de desenvolvimento do curso por cada aluno, qual a 

motivação própria que ele apresenta para ter escolhido este caminho de 

formação. A partir daí, é possível estabelecer um processo apoiado na 

flexibilidade e autonomia de cada professor, para adaptação de 

procedimentos a necessidades particulares e que se valem dos 

aspectos da motivação própria. 

É preciso que, no ambiente, seja estabelecido este tipo de cultura. Além 

disso, é preciso oferecer condições que cada aluno se apoie em uma 

crença necessária. Ela diz que, é a partir de seus esforços individuais 

que ele pode atingir os objetivos que impôs a si próprio. Neste propósito, 

ele conta o apoio de grupos que oferecem apoio não assistencial, firme 

seguro. A interveniência ocorre no momento em que é solicitada.  

Este estado, de motivação própria, pode dar para cada aluno um 

significado especial de aprendizagem significativa.  Dessa forma o aluno 



sabe porque está desenvolvendo cada etapa de um processo de ensino 

e aprendizagem. A recompensa é o aluno atingir os objetivos, tanto 

propostos pelo projeto instrucional, quanto aqueles estabelecidos por 

ele próprio.  

É recomendável, também, estabelecer a ideia que cada novo 

conhecimento adquirido faz com que o aluno, ou profissional já formado, 

adquira um novo status. Ele chega a um novo estado de “patamar 

energético”, superior aquele que ocupava antes da ocorrência da 

aquisição de cada um desses conhecimentos. 

Já foi destacada, anteriormente, a importância do estabelecimento de 

desafios. Eles são efetivos motivadores quando há um programa 

determinante para que a motivação seja uma passageira permanente, 

que acompanha a caminhada do aluno durante todo o desenvolvimento 

do curso. 

Ninguém aprende da noite para o dia, mas a permanência, a 

persistência e a insistência, utilizadas dentro de uma intensidade 

máxima, mas de modo a evitar situações de estresse ou sobrecarga, 

deve ser um sentimento presente no ambiente. Há formas de fazer com 

que diferentes atividades, estejam relacionadas a um mesmo 

conhecimento e possam representar uma forma de adaptação do 

ambiente às características particulares. Utilizar esse tipo de proposta, 

reforça os três aspectos importantes, destacados ao início desse 

parágrafo. 

Fica o registro que, mais uma vez, se demonstra que a motivação 

estudantil, vocábulo composto tratado em nosso contexto, pode ter 



previsão de estabelecimento a partir de uma série de medidas e formas 

de desenvolvimento de atividades em projetos instrucionais de curso. 

Elas tornam capaz atingir uma aproximação abrangente com 

direcionamento para motivação, antes que ela seja verificada em tempo 

real, no desenvolvimento do curso pelo aluno. 

Assim, o projeto instrucional se torna um repositório de estratégias 

motivacionais que se incorporam como prática corrente recomendada 

no ambiente. Quando maior a abrangência que o projeto instrucional 

conseguir, melhores serão os resultados que podem ser obtidos. Isto 

exige que, tanto o projetista instrucional quanto os professores, 

participantes das equipes multidisciplinares, tenham uma aplicação que 

leve a um detalhamento do projeto, no maior nível possível, em tempo 

de previsão. 

O que não puder ser previsto, ou não foi previsto, deve ter uma abertura 

do projeto instrucional para que seja apresentada uma solução 

alternativa, como flexibilidade necessária. Devem ser permitidas 

mudanças durante o desenvolvimento do projeto. Isto torna possível 

ocorrer a adaptação ou mudança de atividades, que podem atingir a um 

nível de individualização, mas que são normalmente aplicadas a grupos 

de pessoas com características semelhantes.  

Este é um caminho recomendável, que muitas vezes, por questões de 

economia, ou aligeiramento na obtenção de resultados, pode ficar 

descurado. O nível de flexibilidade de um projeto instrucional será quem 

irá dar o tom no qual o resultado final poderá ser obtido. 



O plano de envolvimento é conseguir: o engajamento do aluno na 

proposta do curso e a motivação necessária para que os objetivos 

postos no projeto instrucional possam ser atingidos. Um projeto 

instrucional, desenvolvido com essas características, pode oferecer ao 

aluno oportunidades de aprender diferenciadas e fazer com que, de sua 

aplicação e dedicação, os resultados sejam favoráveis (Munhoz, 

2016b). 

Assim, recomenda-se que, para o aluno, estas recomendações sejam 

colocadas como expectativas que podem serem atingidas por seu 

esforço pessoal, aliado ou não a grupos e orientadores. Assim é 

importante destacar que: 

• A sua evolução depende do empenho com que enfrentar cada 

uma das etapas, colocadas como um desafio, como um 

obstáculo a superar; 

• O seu progresso irá se transformar em recompensas pessoais e 

possibilidades de competitividade em um mercado de trabalho 

autofágico e altamente competitivo; 

• A sua participação nas atividades propostas e a abordagem 

utilizada, são quem irá orientar o aluno no sentido que ele se 

transforme em um solucionador de problemas, competência 

desejada pelas organizações modernas no mercado de trabalho 

que privilegia o profissional do conhecimento; 

• No ambiente o aluno tem autonomia completa (empoderamento) 

e uma das primeiras atitudes que o aluno deve assumir é a 



corresponsabilidade por seu processo de formação. Isso 

acontece com a participação ativa dos orientadores e da 

instituição que está por detrás do processo; 

• No ambiente, o retorno ao aluno é um direito que deve ser 

requisitado, caso se observe lacunas nessa proposta, por parte 

da estrutura administrativa ou didática e pedagógica. 

Com a abordagem adotada nesse capítulo se destaca a importância do 

projeto instrucional e a capacidade que cada aluno tem, para trazer por 

si próprio para o ambiente, processos de motivação que, aliados aos 

processos estimulados pelo projeto instrucional, permitem a garantia de 

um processo de ensino e aprendizagem de alta qualidade e obtenção 

de resultados positivos. 

3.1 GLOSSÁRIO 

Aprendizagem significativa 

Moreira (1997) considera que um dos principais objetivos, 

principalmente quando se trata da educação de jovens e adultos, em 

processos de ensino e aprendizagem, é tornar aquilo que o aluno 

aprende, significativo aos seus objetivos, sejam eles pessoais ou 

profissionais. Nesta perspectiva o aluno sabe o que e para que aprende 

determinado conteúdo. 

Comportamentos empáticos 

Gonsalvez (2012) considera que a empatia tem grande destaque e 

importância nos relacionamentos interpessoais. Ao estabelecer esta 



proposta, o professor pode voltar a ter um relacionamento de grande 

riqueza, na troca que efetua com os alunos sob sua responsabilidade, 

conseguindo resgatar um dos aspectos mais importantes, atualmente 

perdido nos ambientes tradicionais de ensino e aprendizagem. 

Empoderamento 

No contexto que está sendo analisado neste material de estudo, o 

empoderamento tem como objetivo permitir que o aluno “assuma” o 

controle sobre a forma de desenvolvimento, efetivado de forma 

independente de conteúdo, definição do problema a ser resolvido e 

discussão, em grupo e junto com o orientador, da estratégia a ser 

adotada em sua solução. 

Inteligência emocional 

Goleman (1995) coloca a inteligência emocional como a forma mais 

acertada para superar os problemas percebidos em uma tendência 

atual. É ela quem leva as novas gerações a comportamentos mais 

solitários, deprimidos, impulsivos e às vezes agressivos. Esse 

comportamento é consequente de uma situação de incerteza, que traz 

insegurança para as pessoas na sociedade atual. O uso de seus 

preceitos em atividades de ensino e aprendizagem, ganha destaque, 

por serem essas um sistema aberto e sujeito às influências externas. 

Motivação intrínseca 

Ainda que seja tratado com detalhes, no capítulo que analisa uma 

taxonomia para a motivação, é importante destacar nesse momento um 

significado simples para o termo. É possível considerar a motivação 



intrínseca como aquela que traz uma recompensa pessoal para quem 

desenvolve alguma atividade e que ocorre independentemente de 

qualquer recompensa que se possa receber. 

Motivação própria 

É aquela que ocorre quando a atividade que está sendo desenvolvida 

por uma pessoa pode trazer presente a motivação intrínseca, como 

aquela que independe de recompensas para estar presente. 

Profissional do conhecimento 

Drucker (2009) considera que ele é o profissional desejado no mercado 

contemporâneo. Um profissional que apresenta: capacidade de 

transformação da informação; competências e habilidades que o tornem 

capazes de identificar, diagnosticar e se tornar um solucionador de 

problemas, apoiado em uma formação altamente especializada; um 

elemento que tem, na proposta da formação permanente e continuada 

o seu grande diferencial. 

Taxonomia 

Termo aqui utilizado com o significado de classificar e determinar formas 

de identificar algum objeto de estudo. 

3.2 SAIBA MAIS 

Veja o tema proposto na primeira coluna. Acesse o material indicado 

(referência ou links) que é apresentado na segunda coluna e desenvolva 

a tarefa indicada na terceira coluna, composta de uma leitura 

complementar e em alguns casos de uma atividade adicional. 



 

Tema Referência ou link Atividade a desenvolver 

Aprendizagem 
significativa 

http://www.if.ufrgs.br/~m
oreira/apsigsubport.pdf 

Leitura complementar 

Empatia http://editorarealize.com.
br/revistas/fiped/trabalho
s/a97da629b098b75c294
dffdc3e463904.pdf 

Leitura complementar. 

Inteligência 
emocional 

http://www.periodicos.ud
esc.br/index.php/linhas/a
rticle/viewFile/1299/1110 

Leitura complementar. 

Profissional do 
conhecimento 

http://www.edvaldodefari
as.com/gestaopessoasco
nhecimento.pdf 

Leitura complementar. 

3.3 QUESTÕES DE REVISÃO 

1ª questão 

Aponte pelo menos uma vantagem da aplicação da aprendizagem 

significativa. 

2ª questão 

Assinale quais vantagens você enxerga na adoção de um 

comportamento empático na comunicação aluno x professor, em 

comparação com os comportamentos existentes nos ambientes 

tradicionais. 

  

http://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigsubport.pdf
http://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigsubport.pdf
http://editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/a97da629b098b75c294dffdc3e463904.pdf
http://editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/a97da629b098b75c294dffdc3e463904.pdf
http://editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/a97da629b098b75c294dffdc3e463904.pdf
http://editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/a97da629b098b75c294dffdc3e463904.pdf
http://www.periodicos.udesc.br/index.php/linhas/article/viewFile/1299/1110
http://www.periodicos.udesc.br/index.php/linhas/article/viewFile/1299/1110
http://www.periodicos.udesc.br/index.php/linhas/article/viewFile/1299/1110
http://www.edvaldodefarias.com/gestaopessoasconhecimento.pdf
http://www.edvaldodefarias.com/gestaopessoasconhecimento.pdf
http://www.edvaldodefarias.com/gestaopessoasconhecimento.pdf


3ª questão 

Como o incentivo à efetivação da inteligência emocional pode ser 

considerado nos ambientes de aprendizagem. Justifique sua resposta. 

4ª questão 

Como incentivar a formação do profissional do conhecimento em 

ambientes virtuais de aprendizagem? 

5ª questão 

Como você enxerga a proposta de empoderamento dos alunos? 

3.4 SITUAÇÃO PROBLEMA 

Imagine uma solução efetiva e funcional para resolução do seguinte 

problema: 

A IES na qual você trabalha com uma proposta de redução 

do número de tutores, ou fazer com que aqueles existentes 

possam atender a um maior número de alunos, com o uso 

de técnica de empoderamento de alunos, orientados para 

atuarem como um “tutor” de sua equipe, transmitindo a ela 

as orientações do orientador que atende ao grupo. 

 

 

  



4 DIRECIONAMENTO DOS ESTUDOS NA ATUALIDADE 

É importante que, antes de apresentar as sugestões sobre como 

estabelecer práticas eficazes para efetivação da motivação, levantadas 

junto a turmas de alunos em diferentes cursos no nível de ensino de 

graduação e pós-graduação, seja observado o que está sendo feito na 

sociedade contemporânea, tendo como base textos, dissertações, teses 

e outros trabalhos. 

4.1 O QUE DIZEM SOBRE O TEMA 

Existem diferentes ângulos de abordagem sobre que medidas podem 

ser tomadas para aumento dos níveis de motivação. Todos eles 

começam apontando que a melhor forma de encarar o problema é 

colocar o ambiente de trabalho ou, como é nosso caso, a sala de aula, 

não importa se presencial ou eletrônica, como o ponto de início da 

investigação sobre as melhores técnicas adotadas, para que a 

motivação seja extensiva no ambiente. 

A pergunta comum a diversos trabalhos consultados tem como proposta 

a avaliação da situação atual, sobre o que se está fazendo para 

melhorar ambientes que apresentam deficiência no processo de 

motivação e o que pode ser feito, para garantir que esta atividade terá 

sucesso.  

Ainda que, o maior volume esteja centrado em questões de motivação 

organizacional, é possível, com algumas adaptações, utilizar o que o 

mercado corporativo faz nesse sentido, com aplicação de seus 

resultados ao trato educacional. 



É possível observar como destaque a adoção dos seguintes elementos 

a serem analisados: 

1. Comportamento: Buscar identificar quais comportamentos 

fazem com que a motivação seja aumentada. 

2. Realização: Buscar identificar quais as atividades mais 

indicadas, definidas em tempo de projeto instrucional, que 

podem ser adotadas para efetivar a realização pessoal e que traz 

presente a motivação intrínseca, ainda que ela possa ser obtida 

a partir de propostas iniciais de motivação extrínseca. Nesse 

ponto, é importante identificar quais as recompensas motivam os 

alunos a apresentar participação e aplicação, separando-as de 

acordo com motivações intrínsecas e extrínsecas; 

3. Adequação: Buscar determinar quais são as propostas que 

levam os agentes educacionais envolvidos a desenvolver o seu 

trabalho em situações que podem estar longe de sua zona de 

conforto, sem que o fator resistência esteja presente e 

prejudique ações proativas; 

4. Constrangimentos: Buscar determinar qual o efeito de medidas 

punitivas ou, em situações mais brandas, da ausência de 

situações de incentivo ao aluno, no aspecto motivação. 

Considera-se que o aprender pelo erro, aprender fazendo, 

aprender pela pesquisa devem ser atitudes incentivadas e não 

apenas deixadas ao acaso; 

5. Satisfação pessoal: Buscar analisar quais são os fatores  que 

podem tornar facilitada a motivação, independentemente de 



qualquer recompensa que possa ser oferecida, o que efetiva a 

motivação intrínseca (ver capítulo sobre a taxonomia da 

motivação, tratado adiante neste documento). 

O direcionamento da pesquisa, no sentido de responder aos 

questionamentos colocados na lista acima, deve ser normalmente 

desenvolvido como um trabalho de pesquisa detalhado e aprofundado. 

Preferencialmente ele deve estar apoiado em estudos de caso. Este 

ponto de vista, deixa em segundo plano o viés teórico, que se não perde 

em importância no aspecto geral, certamente é diferenciado quando o 

objeto da pesquisa são as pessoas. 

Com este enfoque, é possível concluir que, obter a motivação em 

ambientes de ensino e aprendizagem deve ser encarado como um dos 

maiores desafios colocados para o professor e para os alunos. É preciso 

que se crie uma cultura motivacional voltado para que esta atividade 

seja incentivada em todos os níveis. 

Atuando nesse sentido se torna mais facilitada a proposta de encontrar 

as chaves principais que fazem com que o aluno abandone a sua 

posição crítica, que beira a confrontação, e se entregue de corpo e alma 

ao que representa o seu interesse principal: a aquisição de novos 

conhecimentos, que lhe confiram maior competitividade no mercado de 

trabalho. 

4.2 OUTROS FATORES 

Há algumas considerações que se destacam nos trabalhos analisados 

e no comportamento de agentes educacionais. Elas apresentam 

estudos provenientes de diferentes áreas de conhecimento, sobre a 



área em questão: a motivação. Podem ser destacados como outros 

fatores influentes: 

• É importante que os professores considerem a motivação como 

um dos instrumentos mais eficazes para desenvolver o trabalho 

e facilitar o aluno a desenvolver, de forma independente o 

processo individual de construção do conhecimento; 

• A motivação é um processo que costuma desencadear, em 

cascata, a motivação dos demais participantes de grupos de 

estudo, sem que importe a finalidade para os quais foram 

criados. Um membro do grupo motivado pode atuar como um 

catalisador de reações positivas no mesmo sentido, entre os 

demais participantes; 

• Elementos motivados são a maior barreira à efetivação do fator 

resistência ou a forma mais eficaz de que ela seja combatida, 

após se instalar no meio; 

• A criação de um sentimento de “pertencer” a algo maior que o 

próprio aluno, é um dos aspectos mais importantes e pode ser 

obtido por um processo de aumento da participação da IES e do 

professor, em um processo de efetivação da presença social 

junto ao aluno. Pessoas que sentem pertencer a algo criam um 

sentimento natural de motivação intrínseca. Um retorno 

(feedback) constante e a manutenção de um diálogo intensivo 

são as formas mais eficazes de se conseguir que este 

sentimento permeie as atividades dos grupos; 



• É algo importante considerar o aluno como o maior capital 

(capital intelectual) que a IES tem. A divulgação desse fato pode 

trazer para ela elevado diferencial competitivo em relação à 

concorrência que carreia vantagens para o próprio aluno. Esse 

é um sentimento que é importante estabelecer no ambiente, 

divulgado na forma de um endomarketing efetivo, tanto interno, 

quanto externo com divulgação nas redes sociais. 

Todos esses aspectos são marginais, mas têm importância e destaque. 

4.3 RECOMPENSAS E MOTIVAÇÃO 

Não são todas as linhas didáticas e pedagógicas que concordam com a 

proposta de atuar no sentido de proporcionar recompensas, para 

movimentar a motivação extrínseca. Apesar disso, há situações em que 

ela pode atuar de forma positiva. 

A recompensa deve ser trabalhada com cuidado no ambiente. Mas não 

pode ser suprimida por um estado dicotômico provocado pelo ser ou não 

ser, sem que se admita que existem situações em que ela é favorável. 

Com essa visão é possível iniciar um processos que venham a se 

transformar sua utilização em motivação intrínseca. É preciso estar 

baseado no tato de tratamento desenvolvido pelos profissionais que 

acompanham o aluno mais de perto: os professores tutores. 

Com este enfoque, a recompensa não precisa estar restrita a aspectos 

financeiros. Essa proposta é considerada reprovável, mas tem aspecto 

positivo em situações particulares. 



Há todo um mérito dos professores tutores quando eles desenvolvem e 

conseguem trabalhar o aspecto recompensa, de forma a efetivar a 

motivação intrínseca. 

Neste ponto, o retorno e o apoio verbal são importantes. Eles podem ser 

desenvolvidos em contato direto ou na forma de presença conectada, 

desenvolvida de forma síncrona, mas não presencial. Os contatos 

assíncronos podem colaborar, mas eles não têm a mesma eficiência 

que aqueles nos quais os agentes educacionais estão em contato ao 

mesmo tempo. 

A motivação extrínseca não ocorre apenas quando há aspectos 

monetários envolvidos. Questões de meritocracia, podem ser 

consideradas da mesma maneira. A mecânica dos jogos de console, 

não necessariamente apenas daqueles considerados como “arrasa 

quarteirões”, também pode ser observada em pequenos jogos, incluindo 

aí, situações de diálogos textuais. 

A apropriação, não dos jogos em si, mas da mecânica que eles utilizam 

como forma de manter a motivação constante, é quem configura a 

proposta de gamificação nas atividades de ensino e aprendizagem. A 

grande expectativa é trazer, pelo menos parte da motivação criada, para 

as atividades educacionais. 

Já foi citado e agora se faz um destaque em particular, que nada disso 

deve ser desenvolvido “às escondidas”. É necessário que as iniciativas 

sejam divulgadas e aquelas cercadas de sucesso disseminadas, para 

afastar o receio que muitos professores e coordenadores de curso, 

ainda têm com relação às questões relativas ao uso da gamificação. 



Há um aspecto que precisa ser tratado com cuidado. A exigência que as 

recompensas devam ser pessoalmente e socialmente equitativas, em 

ambientes educacionais, pode retirar o aspecto de competição e 

desafio, que parecem para muitos, elementos determinantes para o 

despertar da motivação. Na atualidade o uso da gamificação se 

encontra em questão, justamente nesse aspecto. A criação de tabelas, 

medalhas e outros elementos distintivos ainda é muito combatida. 

Balancear recompensas intrínsecas e extrínsecas e, lutar pela 

transformação daquelas consideradas extrínsecas em intrínsecas, 

parece ser a encruzilhada onde a aprovação do processo se encontra 

estacionada. 

A determinação das recompensas é uma das primeiras e principais 

preocupações do projeto instrucional. Aqui, as normativas devem 

apresentar flexibilidade, de modo a que situações particulares do 

contexto possam ser atendidas. Durante o processo de determinação 

de recompensas, alguns cuidados devem ser tomados: 

• Elas precisam respeitar a diversidade cultural e nunca estarem 

apoiadas na diminuição ou exaltação de aspectos exclusivos; 

• Deve haver um conhecimento, o mais aprofundado possível, do 

público-alvo e de suas características, de modo a saber, ainda 

que de forma geral, o que mais interessa ao grupo receber como 

recompensa; 

• Deve ser evitada qualquer possibilidade de comportamentos que 

possam ser considerados como atitudes politicamente 



incorretas, pelas redes sociais. Nos dias atuais, as redes sociais 

estão presentes de forma ativa nos ambientes de ensino e 

aprendizagem estabelecidos no ambiente virtual. 

Ao falhar com estes princípios básicos, as iniciativas podem cair em uma 

armadilha que o trabalho com recompensas pode colocar. 

4.4 SOBRE AS TEORIAS DA MOTIVAÇÃO 

Efetivar a motivação é um aspecto de responsabilidade inicial do 

projetista instrucional e dos demais componentes das equipes 

multidisciplinares. Para que isso seja compreendido, é importante 

destacar alguns tópicos sobre as teorias de suporte e que dão 

sustentação à esta área do conhecimento. 

As teorias de motivação delineiam como básico que: 

• O comportamento humano tem um início e é desenvolvido no 

sentido de atingir a um objetivo (nunca se faz nada sem 

nenhuma intenção); 

• Atitudes voluntárias são um dos aspectos que podem ser mais 

facilmente tratados, por lidarem diretamente com a motivação 

intrínseca, desde que bem trabalhadas sobre problemas sociais 

relevantes; 

• Nenhum comportamento é casual, ocorre simplesmente por 

ocorrer, sempre é possível identificar o aspecto consciente sob 

o qual ele é executado, pelo menos quando se trata de pessoas 

sem problemas físicos ou psicológicos. 



É nestas considerações básicas que se apoiam os três tipos de teorias 

de motivação, sob as quais uma equipe de projeto instrucional trabalha: 

• Teoria de satisfação; 

• Teoria de processo; 

• Teoria de reforço. 

No primeiro caso, as teorias de satisfação, não importa quais, trabalham 

no sentido de eliminação de necessidades que representam 

deficiências fisiológicas, psicológicas ou ambas, que as pessoas se 

veem impulsionadas a eliminar. 

No segundo caso, as teorias de processo se relacionam com a 

significação e importância dada às recompensas e oportunidades para 

obtenção de satisfação pessoal que, quando atingida, traz a motivação 

como consequência imediata. 

No terceiro caso, as teorias de reforço, buscam a situação da pessoa no 

contexto em que ela vive e, normalmente, estão relacionados com a 

motivação intrínseca. Na medida em que ela é efetivada pode trazer 

elevado nível de satisfação pessoal. 

O detalhamento de cada uma dessas linhas se abrem nas diversas 

teorias, tais como a teoria de Maslow3, a teoria X e Y de Douglas 

                                                   
3http://portaldomarketing.com.br/Artigos/maslow.htm 

http://portaldomarketing.com.br/Artigos/maslow.htm


McGregor4, teoria de Herzberg5, Teoria de Vroom6,  Teoria de 

McLelland7 e outras. Elas não fazem parte integrante do escopo desse 

material, não por ter menor importância o seu estudo, mas sim pela 

extrapolação do volume de conteúdo previsto para um material com 

características informativas e não formativas, como está proposto nesse 

estudo. Ainda assim, nas atividades complementares, o leitor com maior 

interesse pode localizar os links nos quais esses estudos são 

acessíveis. 

4.5 A BUSCA DE UMA PROPOSTA EFICAZ 

A análise de raciocínio baseado em casos (RBC), se mostra eficiente 

como forma de utilizar a experiência do passado. Elas direcionam 

sugestões de atividades para a equipe de desenvolvimento dos projetos 

instrucionais de curso. Isso ajuda a, pelo menos, evitar que sejam 

cometidos no presente, os mesmos erros já cometidos no passado. 

Um sistema motivacional tido como uma proposta apropriada para 

iniciativas educacionais, pode se basear na capacidade de: 

• Superar paradigmas que ainda mantém ativos ambientes 

centrados no professor, no qual ele é tido como detentor 

universal de conhecimentos e centralizador de todas as 

                                                   
4http://www.sobreadministracao.com/tudo-sobre-as-teorias-x-e-y-de-douglas-
mcgregor/ 
5http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Teoria%20de%20Herzberg.htm 
6http://coronelbessa.blogspot.com.br/2009/12/modelo-contingencial-de-motivacao-
de.html 
7http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Teoria_de_McClelland_Motivacao_e
_necessidades.htm 
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decisões, com manutenção de uma proposta de relacionamento 

de poder com os alunos; 

• Adotar uma visão progressiva que reconhece a capacidade que 

o aluno tem em auto moldar sua forma de aquisição de 

conhecimento. Ela também permite reconhecer as diferentes 

formas como as pessoas aprendem, sendo cada aluno uma 

entidade individual diferenciada de todos os demais; 

• Aceitar o multiculturalismo com o reconhecimento das 

diferenças individuais que identificam diferentes formas de 

percepção, análise e aplicação de valores e dinâmica própria; 

• Desenvolver cooperação e colaboração desenhadas a partir de 

um projeto instrucional que tenha a proposta de efetivar 

atividades de aprendizagem ativas, que engajem o aluno no 

processo de ensino e aprendizagem; 

• Destacar a importância de um processo diferenciado de 

relacionamento interpessoal, com destaque para a empatia e 

aceitação de lideranças naturais, não impostas e que surgem 

pelo interesse de um pelo bem-estar dos demais; 

• Incorporar novas formas de desenvolvimento das atividades de 

ensino e aprendizagem, com a criação de novas metodologias e 

aceitação da mediação tecnológica; 

• Manter atualizado os ambientes enriquecidos com a tecnologia 

com propostas de se manter par e passo com a gestão das 

inovações tecnológicas, aplicadas como tecnologias 



educacionais, tidas como ferramentas de apoio, antes vistas 

como meio de efetivar o ensino e aprendizagem, do que como 

um fim em si mesmas; 

• Aceitar que há uma nova geração digital que chega aos bancos 

das IES com uma proposta diferenciada de aprender, apoiada 

pelas mídias sociais; 

• Aceitar a participação de todos os agentes educacionais, 

incluídos neste grupo os alunos, nos processos de tomada de 

decisão sobre as formas como o processo de ensino e 

aprendizagem será efetivado, sem que prevaleçam orientações 

vindas “de cima para baixo”; 

• Efetivar o paradigma da adaptabilidade (aprendizagem 

adaptativa) dos processos de ensino e aprendizagem, 

adequados a características individuais; 

• Desenvolver, de forma adequada, uma combinação entre 

diferentes formas de recompensa. Elas podem incluir 

remuneração monetária e estímulos não monetários. Elas 

devem procurar manter uma proposta equitativa na oferta, mas 

aceitando que a entrega pode ser feita em níveis diferenciados, 

que podem destacar indivíduos em determinadas condições de 

destaque; 

• Criar ambientes nos quais a manipulação das pessoas como 

forma de estabelecer motivação seja evitada; 



• Estabelecer uma proposta eficaz de efetivar o retorno às 

solicitações dos alunos, em tempo hábil, para evitar o 

desestímulo consequente, de alunos deixados por conta própria. 

É preciso saber diferenciar independência (estudo 

independente) do auto estudo, que nem todas as pessoas tem 

condições de desenvolver. 

Uma proposta com essas características, pode fechar o conjunto de 

recomendações sobre o direcionamento mais indicado dos estudos 

desenvolvidos a partir dos projetos instrucionais de curso. Ela 

representa a aplicação de um conjunto de recomendações que emanam 

de levantamento junto a diferentes turmas de alunos.  

Assim, a motivação vista de forma prática, pode auxiliar na obtenção de 

sucesso na tentativa de estabelecer ambientes nos quais as pessoas 

estejam altamente motivadas para o desenvolvimento de atividades de 

ensino e aprendizagem. 

4.6 GLOSSÁRIO 

Aprender fazendo 

Gebin (2014) considera que o aprender fazendo, representa uma 

estratégia educacional que tem como principal objetivo a fixação de 

conteúdo, técnicas e práticas, com a recomendação que elas sejam 

imediatamente subsequentes ao estudo desenvolvido pelo aluno, de 

forma que ele não perca o incentivo e oportunidade da aplicação do 

conhecimento adquirido. 

 



Aprender pela pesquisa 

Demo (2007) pontua que desenvolver o ensino e aprendizagem pela 

pesquisa, pode ser considerado como um fundamento docente e 

discente que orienta os agentes educacionais a evitar a reprodução de 

conhecimentos prontos e acabados e desenvolver a aprendizagem 

independente. 

Aprender pelo erro 

Munhoz e Martins (2015) pontuam o aprender pelo erro como uma 

estratégia educacional que, quando rejeitada, retira de alunos jovens e 

adultos a capacidade de ousar, sem temer o erro e consequentemente 

atuar com mais eficácia na criatividade aplicada. 

Aprendizagem adaptativa 

Silva (s.d.) considera a aprendizagem adaptativa como a adequação de 

conteúdos às características particulares dos alunos, que pode ocorrer 

via inserção de orientações individuais em ambientes virtuais de 

aprendizagem ou em contato com os tutores. A proposta é 

recomendável e atende necessidades de flexibilidade em ambientes 

enriquecidos com a tecnologia. 

Auto estudo 

Aquele que é desenvolvido sem o apoio ou intervenção de professores 

orientadores, desenvolvido de forma autônoma. É muitas vezes 

confundido com aprendizagem independente, que pressupõe o ensino 

e aprendizagem compartilhada com orientadores. 



Capital intelectual 

Valorização do conhecimento como ativo financeiro intangível, mas de 

grande importância para as empresas no contexto de uma sociedade na 

qual o conhecimento é uma das principais moedas de troca. 

Colaboração 

A colaboração em ambientes de ensino e aprendizagem ocorre quando 

duas ou mais pessoas, interessadas em um objetivo comum, reúnem 

seus esforços no sentido de atingir esse objetivo, geralmente posto 

como a apresentação para a solução de algum problema, diretamente 

relacionado com o currículo de alguma disciplina ou projeto de estudo. 

Cooperação 

A cooperação é aqui definida como as atividades de compartilhamento 

de informações ou orientação de algum especialista a outras pessoas 

ou grupos, desenvolvida de forma desinteressada e que normalmente 

ocorre de forma mais comum, nos ambientes em rede. 

Cultura motivacional 

Aqui, considerada como a orientação a que o aluno ou o profissional se 

torne participativo, presente em iniciativas educacionais ou 

corporativas, engajado de acordo com estratégias voltadas para 

obtenção de melhores resultados, como estabelecido em projetos 

instrucionais (na área educacional) ou para o aumento de 

competitividade (na formação de equipes altamente produtivas). 

 



Diversidade cultural 

Convivência de diferentes culturas, que devem ser respeitadas de 

acordo com declarações de direitos humanos, presentes na maior parte 

das constituições nacionais. O EaD traz de diferentes localidades, onde 

estão presentes alunos de diferentes culturas, a necessidade que esta 

condição seja respeitada no ambiente. 

Estudo independente 

Estudo desenvolvido a partir de materiais desenvolvidos ou indicados e 

que também podem ser buscados pelo próprio aluno. Esse material é 

composto de atividades desenvolvidas em ambientes virtuais, em locais 

escolhidos e que são mais adequados à disponibilidade do aluno, 

normalmente acompanhado por professores orientadores. Quando se 

atinge uma situação de independência total, fica mais bem 

caracterizado como auto estudo. 

Fator resistência 

Situação que ocorre quando alguma nova tecnologia, ou metodologia 

de utilização diferenciada retira as pessoas de sua zona de conforto. A 

primeira reação, natural no ser humano, é uma rejeição que deve ser 

bem trabalhada para que não seja um obstáculo que pode impedir novas 

atitudes e novos comportamentos, em ambientes de ensino e 

aprendizagem (um exemplo claro é representado pelo uso da 

gamificação em educação, tema que fecha esse estudo). 

 



Geração digital 

Prenski (2006) em iniciativas de estudos internacionais e Mattar (2010), 

em estudos brasileiros, definem essa geração como aquela que durante 

todo seu tempo de vida, desde o nascimento até a atualidade, viveu sob 

o império da inovação tecnológica.  Seus componentes apresentam 

diferentes formas de aprender totalmente diferenciada com relação às 

gerações que a antecederam. 

Meritocracia 

Reconhecimento dado a um número restrito de pessoas em um grupo, 

que reconhece a maior dedicação e capacidade intelectual que é por 

eles demonstrada. 

Motivação organizacional 

Clima organizacional implantado pelas empresas quando se preocupam 

e oferecem programas de capacitação, treinamento e formação de 

competências e habilidades, que representam um investimento que elas 

fazem com investimentos no desenvolvimento pessoal dos 

colaboradores. 

Multiculturalismo 

Ver o vocábulo diversidade cultural. 

Paradigmas 

Assim considerados comportamentos e modelos que servem como 

padrão em situações específicas e são seguidos, muitas vezes sem que 



se saiba sua origem ou quem os criou e que pode afetar a visão que as 

pessoas têm das inovações tecnológicas ou metodológicas que 

acontecem com frequência na sociedade atual. 

Presença social 

Redução da distância entre o aluno e os professores e a instituição de 

ensino, considerado como um potente motivador para que o aluno, ao 

sentir-se parte integrante de algo, tenha um engajamento maior nos 

objetivos de programas instrucionais ou outras atividades que envolvem 

a estratégia de evolução posta no ambiente. 

Relacionamento interpessoal 

Assim denominada a relação entre duas ou mais pessoas que é 

caracterizado pela forma como se desenvolve o tratamento que se 

estabelece entre elas. No âmbito educacional representa o 

relacionamento entre os agentes educacionais envolvidos em 

processos de formação que, quando pautados por uma atitude empática 

e colaborativa, podem colaborar de forma decisiva com a motivação 

apresentada pelos participantes e seu envolvimento participativo nas 

atividades propostas. 

Zona de conforto 

Tida como aquela na qual as pessoas estão mais acostumadas a 

circular e apresentam expertise necessária e suficiente para 

desenvolver de forma eficiente e agradável o trabalho sob sua 

responsabilidade. Inovações tecnológicas ou metodológicas podem 

afetar essa situação e despertar o fator resistência. 



4.7 SAIBA MAIS 

Veja o tema proposto na primeira coluna. Acesse o material indicado 

(referência ou links) que é apresentado na segunda coluna e desenvolva 

a tarefa indicada na terceira coluna, composta de uma leitura 

complementar e em alguns casos de uma atividade adicional. 

Tema Referência ou link Atividade a 
desenvolver 

Motivação organizacional http://br.monografias.c
om/trabalhos3/motivac
ao-organizacional-
estudo-
caso/motivacao-
organizacional-estudo-
caso2.shtml 

Leitura complementar 

Aprender pelo erro http://www.abed.org.br/
congresso2015/anais/p
df/BD_34.pdf 

Leitura 
complementar. 

Relacionamento 
interpessoal e motivação 

https://www.webartigos
.com/artigos/relaciona
mento-interpessoal-e-
seus-aspectos-
motivacionais/54950/ 

Leitura 
complementar. 

Aprendizagem 
adaptativa 

http://www.educacao-
a-
distancia.com/aprendiz
agem-adaptativa-no-
curso-online/ 

Leitura 
complementar. 

Geração digital http://www.esocite.org.
br/eventos/tecsoc2011/
cd-
anais/arquivos/pdfs/arti
gos/gt008-
nativosdigitais.pdf 

Leitura 
complementar. 
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Multiculturalismo http://www.scielo.org.m
x/scielo.php?script=sci
_abstract&pid=S0188-
45572014000100010&l
ng=pt 

Leitura 
complementar. 

4.8 QUESTÕES DE REVISÃO 

1ª questão 

Como você enxerga a aplicação dos fundamentos da motivação 

organizacional no meio acadêmico, no qual orientações provenientes do 

mercado corporativo apresentam resistência inicial? 

2ª questão 

Qual relação você enxerga entre a adoção da proposta aprender pelo 

erro com a efetivação de maior motivação nos ambientes de ensino e 

aprendizagem? 

3ª questão 

Como o aumento da presença social do professor e da IES pode 

colaborar com o aumento da motivação em ambientes de ensino e 

aprendizagem? 

4ª questão 

Qual sua posição com relação ao aspecto “recompensa” como forma de 

incentivo à obtenção de maior nível de motivação? 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0188-45572014000100010&lng=pt
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5ª questão 

Qual influência você credita ao uso da aprendizagem adaptativa, como 

fator de incentivo ao aumento da motivação? Justifique a sua resposta. 

4.9 SITUAÇÃO PROBLEMA 

Analise e resolva a seguinte proposição: 

Uma IES deseja estabelecer uma proposta de 

educomunicação e solicita para sua equipe de pesquisa que 

desenvolva um estudo sobre as formas mais eficientes de 

retorno a ser dado aos alunos. Desenvolva o estudo e 

apresente o resultado na forma de um guia de orientação 

aos professores, com recomendações sobre como 

diferentes e eficazes formas de retorno possam ser 

estabelecidas. 

 

  



  



5 UMA TAXONOMIA PROPOSTA PARA A MOTIVAÇÃO 

Para nosso propósito, interessa analisar o que foi apresentado 

considerando fatores psicológicos que estabelecem uma taxonomia que 

permite classificar a motivação em dois diferentes estágios: a motivação 

extrínseca e a motivação intrínseca. Vamos analisar os dois casos. 

5.1 MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA 

Há um questionamento inicial que nos interessa analisar. Ele se coloca 

contra um posicionamento desfavorável a utilizar, em todos os casos, a 

motivação extrínseca, embora isso muitas vezes possa ser mais 

produtivo e permitir a obtenção dos resultados desejados. 

As linhas didáticas e pedagógicas mais puristas, consideram mais 

producente a tentativa de obtenção da motivação intrínseca, 

considerando que ela é mais positiva e mais gratificante a quem assim 

procede. Neste ponto se localiza uma discussão que pode bloquear a 

produtividade, possível de se estabelecer em ambientes educacionais. 

O estudo da motivação humana considera, a partir dos estudos 

desenvolvidos por Robbins (2005), que o segredo de sua obtenção não 

se encontra em nossa unidade biológica, mas está diretamente ligada 

com questões de recompensa e de punição. A esse fato pode ser 

acrescido o inato e profundo desejo que o ser humano tem de dirigir a 

própria vida (Oliveira e Lindemann, 1993). Segundo Maslow (2014) ela 

é necessária, por exemplo para que o homem procure satisfazer as suas 

necessidades básicas. 



Com o surgimento da sociedade do conhecimento, também conhecida 

como sociedade da informação e da comunicação, alguns aspectos 

passam a ser adicionados a esta necessidade básica de sobrevivência. 

Tudo se torna mais complexo e as necessidades se deslocam, do 

aspecto básico, para a motivação necessária que traga recompensa e 

evite a punição, centradas como motivação extrínseca. 

Muitos professores e pesquisadores na área da educação (Clemente, 

2013. Luft, 2011 e outros) são de forma total ou parcialmente contrários 

à questão da recompensa, quando se trabalha no segmento da 

educação. Na vida profissional e na vida pessoal, elas são consideradas 

como motivadoras por excelência (a busca por um novo emprego, por 

uma promoção, etc.).  

A premiação, então, reforça o desenvolvimento de um comportamento 

desejável do ser humano. No reverso da medalha, para evitar a punição, 

são evitados comportamentos indesejáveis, com o mesmo efeito da 

recompensa oferecida, mas em sentido contrário. 

Assim, fica mais fácil de compreender a oposição às questões de 

recompensa e punição, como elementos alheios ao trato educacional. 

Mas não se compreende que ela não represente, em nenhuma 

condição, uma estratégia a ser adotada (Torres e Neiva, 2011). 

Por outro lado, no mercado corporativo, parece que imperam as 

estratégias relativas às questões de motivação extrínseca. As 

gerências, quando questionadas sobre este enfoque, respondem que o 

uso de recompensas e sanções tem um efeito mais eficaz na 



produtividade, o que é no mínimo questionável, mas representa um 

confronto existente na área que importa levar em consideração. 

Deixando um pouco de lado estes questionamentos, daremos 

preferência, respeitando a corrente resistente à motivação extrínseca 

em educação, a adotar o tratamento da motivação em uma perspectiva 

da maior validade e recompensa, em termos psicológicos e de uma 

proposta que ela seja efetivada “in natura” como intrínseca e que, em 

uma segunda estância, possa transformar a motivação extrínseca em 

motivação intrínseca, ainda que isso possa ocorrer somente em um nível 

parcial. 

5.2  MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA  

Na atualidade, surgem correntes de pensamento diferenciadas, com 

relação às propostas de que os seres humanos podem ser induzidos de 

forma diferenciada com relação a direcionar seu comportamento, 

baseado em recompensas e punições. Esse fato, introduz novas formas 

de enxergar, em uma perspectiva diferenciada, a proposição do 

engajamento das pessoas para consecução de um objetivo. 

Esta proposta começa a ser adotada em estudos aprofundados por 

Harlow (Harlow in Oliveira 2008).  São pesquisas que tornam definitiva 

para alguns novos adeptos, considerar possível conseguir a motivação 

das pessoas, não mais baseado em recompensas. A motivação surge 

com o aproveitamento de uma tendência natural que as pessoas 

apresentam, quando colocados frente a um desafio intelectual, 

apresentado de forma inteligente (em nosso caso via a proposição de 



um problema, com uso da abordagem da aprendizagem baseada em 

problemas). 

Assim, a motivação, sem qualquer tipo de estímulo exterior ganha 

adeptos, mas com o inconveniente que eles se contrapõem de forma 

dicotômica (dicotomia) a uma situação estabelecida e que pode trazer 

resultados positivos, quando utilizada de forma adequada. 

Os adeptos da tecnologia da informação, tem diversas iniciativas como 

apoio a essa ideia, quando citam as atividades wiki (das quais a 

wikipédia é um exemplo clássico) e da criação de comunidades para 

produção de softwares livres (open source) e sua distribuição. Mais 

recentemente, no campo educacional, as atividades colaborativas 

(apoiadas nos conceitos de crowdsourcing e crowdfunding8) iniciam um 

processo de evolução difícil de ser contido. 

A educação aberta e o surgimento da proposta de uso de recursos 

educacionais abertos (REA), é um exemplo dessa proposta e que a 

convalidam, frente aos resultados altamente positivos que algumas 

dessas iniciativas conseguem atingir, ainda que isso se baseie, não 

tanto em um método, mas sim no desempenho individual. Esse 

desempenho individual é o exemplo real e palpável da eficácia maior da 

motivação intrínseca (Pereira, 2015). 

Na Wikipédia vemos uma expansão desse fato, quando se comprova 

que dezenas, centenas de pessoas escrevem e editam seus arquivos 

de forma voluntária, com investimento sem retorno, de um tempo valioso 

                                                   
8http://br.blastingnews.com/tecnologia/2015/02/crowdsourcing-adote-essa-ideia-
00272515.html 
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e, ainda, sujeito a inúmeras críticas, mesmo quando o conteúdo se 

revela qualitativo. Além de idealista é, então agradável, a motivação 

quando ela não é impelida pelas recompensas, mas está apoiada na 

satisfação de necessidades básicas de reconhecimento pessoal e 

profissional. 

Algumas organizações trabalham na perspectiva da criação de um 

ambiente de trabalho agradável. Elas levam em consideração uma das 

máximas que orientam alguns gestores de pessoas, quando eles 

consideram, acertadamente na ideia, mas de forma não muito correta 

de se auferir benefícios para o patrão, que orienta para a criação de 

condições favoráveis de trabalho.  

Fica criada a expectativa, atendida a partir de muitos colaboradores, que 

podem ser levados a uma diminuição na exigência de recompensa, 

sendo ela aplacada e diminuída em sua intensidade. Nesses casos, a 

felicidade ao se realizar a tarefa é motivação suficiente (Jerónimo, 

2015). 

Aqui, se destaca o crescimento do trabalho voluntário que é possível 

observar na atualidade. Novamente se confirma que, quando a grande 

rede é utilizada, se torna possível comprovar a “força da multidão, como 

algo capaz de derrubar governos”.  

O voluntariado se apresenta como uma das formas como as pessoas 

podem ser motivadas, independentemente do tipo de atividade, a 

apresentar um maior nível de produtividade. A força das redes sociais é 

uma tendência que não mais se pode deter e suas possibilidades devem 

ser exploradas (Gusmão, 2011). 



5.3 AMBIENTE SEM PROMESSAS DESNECESSÁRIAS 

Nessa perspectiva, alguns professores, mais bem-intencionados e, em 

muitos casos, idealistas, enxergam a grande aplicação das técnicas de 

motivação na criação de ambientes nos quais, as promessas, como 

forma de obter uma maior participação, são desnecessárias. 

É necessário, que a partir desse interesse, os projetos instrucionais de 

curso sejam desenvolvidos na perspectiva que suas atividades 

envolvam comportamentos e atitudes que possam incentivar a 

motivação intrínseca. 

É preciso antever, ponto no qual entra a criatividade do projetista 

instrucional e do professor que acompanha o desenvolvimento do 

projeto de sua disciplina, como incentivar a que os alunos estabeleçam, 

a partir da proposta da aprendizagem independente, estratégias e 

metas que envolvam a gratificação em seu desenvolvimento, sem que 

promessas ou recompensas sejam criadas. 

Para jovens e adultos, esta visão é diferenciada em relação ao que o é 

para as crianças. É um fato que deve ser levado em conta, considerando 

que a andragogia é a caracterização didática e pedagógica mais 

indicada para esses ambientes, principalmente aqueles voltados para 

ofertas semipresenciais ou não presenciais de ensino e aprendizagem. 

Este é um dos aspectos dos quais não pode descurar um projeto 

instrucional bem orientado. 

Jovens e adultos encontram na procura ou enfrentamento de desafios, 

a motivação necessária. Aqui é necessário um parêntese e indicar ainda 

que, um projeto educacional, que dá apoio ao projeto instrucional de um 



curso, fica mais composto de acordo com as perspectivas de motivação 

intrínseca, quando a abordagem da aprendizagem baseada em 

problemas é colocada em destaque. 

Há alguns professores que consideram, e com razões para tanto, que 

as características do mundo atual, baseado na motivação extrínseca, 

torna dificultada a proposta de estabelecer um plano de curso, que 

consiga devolver aos participantes, a riqueza particular da motivação 

intrínseca (Guimarães e Boruchovitch, 2004), o que não deve ser motivo 

para que se desista da proposta, sem ao menos tentar, no que muitos 

obtêm sucesso.   

Convencer, quem vive em um mundo com as características de 

individualização apresentada pela sociedade atual, apoiada em uma 

situação de incerteza, a desenvolver um plano de metas que incluem a 

motivação intrínseca, não é fácil. Mas quando o objetivo é atingido, 

certamente se está em direção ao engajamento das pessoas envolvidas 

com algum processo, em nosso caso com metas educacionais 

(Andrade, 2011). 

Não são poucos os testes com grupos de usuários, instados a 

desenvolver uma atividade de dificuldade média, onde um deles recebe 

incentivos financeiros e outro apenas benefícios intangíveis, focados na 

satisfação pessoal. O aproveitamento em muitos dos testes é maior por 

parte do grupo que recebeu incentivos financeiros.  

Quanto maior a recompensa financeira oferecida, melhores foram os 

resultados obtidos. Estes resultados não devem, porém, desanimar os 

professores, mas sim ser a eles, colocados como um desafio a ser 



superado.  Estes resultados não levam à conclusão que a motivação 

intrínseca deve ser excluída de algum processo, mas sim que apesar 

disso, é possível obter resultados positivos com uma proposta diferente. 

O mesmo não aconteceu com relação ao aspecto de recompensa 

negativa (punição). Nem todos os grupos com punições maiores, foram 

mais produtivos que aqueles com uma punição menor, ou nos quais ela 

inexistia, o que revela algo que parece ser uma unanimidade, que 

inexiste com relação ao uso de recompensas, de uma negativa quase 

que total à sua utilização (Nogueira, 2015). 

Nos ambientes presenciais tradicionais, a impossibilidade do aprender 

pelo erro e a característica punitiva das provas apenas medem as o que 

o aluno não aprendeu. Essa proposta apenas dá destaque à 

memorização. Ela pode ser considerada como uma atividade punitiva, 

que em nada colaborou, nem colabora nos dias atuais, para o aumento 

da qualidade da aprendizagem. O mesmo vale para todos os demais 

setores da vida social. 

A melhor chamada, ainda é o apelo às questões de paixão e dedicação. 

Elas se demonstram funcionais em grande parte das iniciativas e, se 

não funciona para todos os envolvidos, pelo menos para a maior parte 

deles, consegue atingir os objetivos propostos, quando a perspectiva 

desta forma de apelo é utilizada. 

Porém, a proposta de “ser melhor” que os outros não parece ter a 

mesma funcionalidade em todos os casos, considerando que as 

pessoas têm condições cognitivas impostas pelo ambiente social e 

assim, existem diferentes níveis cognitivos e diferentes reações à 



chamada à sensibilidade individual. Ainda assim, esta chamada fica no 

meio termo entre a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. 

Tomando como exemplo os esportes e as competições olímpicas, nem 

sempre apenas competir por competir, direciona uma participação mais 

efetiva. Há atletas que ganham pequenas fortunas por cada medalha 

conquistada. Mesmo sendo uma pequena elite de atletas que chega a 

este ponto, esta forma de reconhecimento perde parte de seu 

encantamento, quando se observa a reação pela perda. Ainda assim, o 

impulso interno de se atingir a perfeição é uma realidade que pode ser 

trabalhada. 

5.4 ASPECTOS FAVORÁVEIS A SEREM TRABALHADOS 

Em termos de projetos instrucionais de cursos, um dos aspectos que 

pode ser utilizado em favor daqueles que buscam a motivação é o 

despertar da “criatividade”. Pessoas criativas parecem conseguir 

empregar-se com mais afinco (Oliveira e Alencar, 2009), perseguindo o 

sucesso nas tarefas que lhe cabem, com maior grau de perfeição e 

paixão, o que não é difícil observar em artistas (Kehrwald, 2012). 

Autonomia na escolha de horários, locais e ocasião mais propícia ao 

desenvolvimento das tarefas dá ao aluno uma sensação de que ele está 

no “controle” de uma situação de ensino e aprendizagem (Iiyoshi e 

kumar, 2014), fato este que pode ser considerado como uma motivação 

intrínseca (a gamificação utiliza muito desta técnica).  

O empoderamento do aluno com liberação do problema a ser tratado, 

do conteúdo a ser utilizado e da estratégia de abordagem do problema 

se mostra como um dos pontos favoráveis. 



O desenvolvimento de um processo de conversação didaticamente 

guiada, a partir de contatos efetivados pelo próprio aluno, também 

adiciona um componente favorável a obtenção de um estado de 

motivação. A condução do processo no estilo individual de cada aluno 

tem trazido resultados significativos (Martins, 2003). Assim, se um aluno 

quer entregar a solução de um trabalho na forma escrita, ele o faz. Se 

deseja entregar via áudio ou vídeo também o faz e assim por diante. São 

casos nos quais a motivação pode se fazer presente em uma escala 

mais elevada. É o que permite considerar esta alternativa como um 

processo de motivação intrínseca. 

A formação de equipes e o enfrentamento da responsabilidade 

compartilhada também tem apresentado resultados positivos, em 

termos de elevação do nível de motivação. Quando o aluno é colocado 

frente ao desafio de ser também responsável pelo sucesso dos outros 

participantes, cria-se um ambiente favorável à motivação. 

Dar às tarefas que o aluno tem que desenvolver uma “significação” 

especial e diferenciada, que tenha influência na predisposição de cada 

um, é uma tarefa nobre para o projetista instrucional e para o professor.  

A antevisão do que pode acontecer, quando traz resultados, serve como 

motivação para o aluno e serve para que eles também tenham um 

aumento de sua motivação para a descoberta de novas situações que 

sejam significativas. Isso pode ocorrer para todos os alunos do 

ambiente, para algum aluno em particular, ou para pequenos grupos de 

alunos. 



A descoberta “do que é importante para o aluno” é um dos últimos 

aspectos possíveis de assinalar como fonte de motivação intrínseca. 

Quando se consegue estabelecer resultados que tenham importância 

para a vida, seja pessoal ou profissional dos participantes, a motivação 

pode ocorrer de forma consequente e natural, mas também com 

diferentes significados, em diferentes níveis, na dependência das 

características pessoais dos envolvidos. 

Uma frase é importante destacar e que também ressalta a importância 

do grupo foi utilizada por Dan Tapscot (2011) quando analisava o 

fenômeno “wikinomics”: nós sabemos mais que eu. A frase destaca a 

importância do uso do poder da multidão e, ao mesmo tempo atende 

aos reclamos do conectivismo (Siemens, 2004 e Downes, 2010), uma 

teoria de aprendizagem em construção, e que está sendo considerada 

como aquela mais indicada para uma geração digital. Essa é uma 

geração diferente, em quase tudo, em termos de motivação, do que as 

gerações que a antecederam (Mattar, 2010 e Prensky, 2006). 

A última consideração a fazer, mas não de menor importância, diz 

respeito ao cumprimento de objetivos. Desenvolver as tarefas e fazer 

com que elas deem ao participante a sensação de ter obtido, ainda que 

parcialmente um objetivo intermediário, que colabora para que o 

objetivo principal seja atingido, é outra técnica recomendada, para que 

a motivação venha a estar presente. 

5.5 COMPANHIAS EFICAZES   

 A utilização das redes sociais, a inclusão do círculo de amizades e da 

família, no desenvolvimento de atividades educacionais está sendo 



cada vez mais, uma alternativa e, mais que isso, uma estratégia que 

pode ser utilizada com sucesso para que a motivação intrínseca se 

apresente de forma efetiva.  

Segundo Maia (2011) é possível obter uma maior participação do aluno, 

desde que a presença dessas companhias eficazes, não se torne um 

elemento de pressão ou que eventuais punições sejam “sentidas”, ainda 

que não programadas originalmente, no desenvolvimento dos projetos 

instrucionais. 

O voluntariado está aqui colocado porque é raro que, em ambientes 

educacionais, as pessoas trabalhem individualmente. Mas ainda que de 

forma coletiva, caso seja possível observar que os resultados podem 

ajudar outras pessoas ou ao meio-ambiente, as atividades se tornam 

motivadoras por excelência.  

Parece estar sendo, aos poucos, e de forma desejada, criada uma 

cultura de colaboração, na qual as pessoas consideram justo “devolver”, 

de alguma forma, para as outras pessoas, tudo aquilo que a sociedade 

e o meio-ambiente fizeram por elas, em termos de aspectos positivos de 

formação pessoal. 

5.6 FINALIZANDO AS CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES 

É importante para finalizar este trabalho, destacar a importância do 

projeto instrucional, na adoção de técnicas, “melhores práticas” e 

estratégias a serem utilizadas, em pontos específicos.  

Ambientes virtuais de aprendizagem exigem que, nos encontros sem 

rosto (Giddens, 1991), seja recuperada parte do calor presente nos 



relacionamentos presenciais em encontros face-a-face. Esses 

encontros são considerados como exigentes de novas formas de 

confiança, estabelecida entre pessoas que podem não se conhecer, 

mas estão desenvolvendo um projeto de interesse comum.  

O sucesso individual é parte do sucesso de todas as pessoas e o todo. 

Nesse caso, de forma reflexiva, são confirmadas as teorias que 

consideram que o todo é maior que a soma das partes (Filho, 2013). 

Para dar aos alunos o sentido do qual se empregam em direção a algo 

benéfico na comunidade, o seu trabalho pode relacionar-se às doações 

e a participação social. Assim, os alunos podem trabalhar com a 

sensação que têm um efeito positivo nos outros, e que lutam por uma 

intenção mais alta, por algo que é maior e mais importante que eles 

próprios. 

A manutenção do interesse constante no tempo de efetivação de 

programas de curso, deve estar refletida na preocupação com as 

questões de motivação. Elas podem vir de diferentes formas, com 

atividades que despertam a motivação extrínseca (recompensas e 

punições) tanto quanto as que despertam a motivação intrínseca (a mais 

desejada, porém não a única), no aspecto que elas são eficazes no curto 

prazo. Estendidas ao longo do tempo, sem que sejam “reavivadas”, elas 

podem trazer o efeito contrário e podem diminuir ou até eliminar o 

impulso interior. 

  



5.7 GLOSSÁRIO 

Aprendizagem baseada em problemas 

Munhoz (2016a) considera que a ABP é uma das abordagens mais 

eficazes para o desenvolvimento da aprendizagem independente, 

desenvolvida de forma colaborativa em grupos, nos ambientes virtuais. 

Além disso, com relação especificamente às questões de motivação, a 

responsabilidade que o participante adquire com relação ao grupo e a 

troca constante, podem ser considerados como importantes fatores 

favoráveis à motivação. 

Atividades wiki 

Atividades desenvolvidas por pessoas que se reúnem para desenvolver 

atividade colaborativa, com envio de materiais e procedimentos. O 

exemplo mais efetivo é o site Wikipédia (ver verbete adiante). 

Conectivismo 

Considerada como uma teoria de aprendizagem em construção e que 

valoriza o apoio das redes sociais como facilitadoras a que a 

aprendizagem aconteça de forma individual. Ela é tida por seus 

criadores (Siemens 2004 e Downes, 2010) como a mais indicada para 

uma nova geração digital que, na atualidade, chega aos bancos das 

instituições de ensino superior, com diferentes propostas de efetivação 

da atividade de aprendizagem. 

 

 



Conversação didaticamente guiada 

Holmberg (2005), o criador do conceito, pontua que com a presença de 

materiais de estudo independente de qualidade e de uma comunicação 

bidirecional direcionada na qual o aluno nunca venha a sentir o 

“fantasma da solidão” e tenha um retorno e interação constante, é 

possível aumentar a motivação do aluno via a personalização do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Criatividade 

Vocábulo de importância no ambiente em que o estudo está sendo 

desenvolvido e que pode resultar de uma motivação diferenciada e que 

se relaciona com a capacidade de criação, produção ou invenção de 

coisas novas e novas formas de fazer coisas já existentes. 

Crowdfunding 

Munhoz (2015) pontua a atividade como a reunião de interesses 

financeiros para produção de obras de diversos teores, sem a 

intervenção da indústria ou comércio representando assim, a iniciativa 

de particulares, de forma a poder competir com as elevadas taxas ou 

gastos, relativos à aquisição de empréstimos junto ao sistema 

financeiro. São os consumidores que financiam a produção do material, 

produto ou procedimento. 

Crowdsourcing 

Munhoz (2015) pontua a atividade como a reunião de diversas pessoas 

com interesse convergente e que publicam materiais, divulgam 



procedimentos e apresentam orientações, em diferentes localidades em 

ambientes em rede, tornando mais facilitada a obtenção de recursos 

para o desenvolvimento de atividades educacionais. 

Dicotomia 

Divisão de uma discussão em duas partes frontal e totalmente 

antagônicas que acabam por se tornar irreconciliáveis frente à falta de 

aceitação das partes, em relação ao que as outras propugnam. É uma 

situação que em nada colabora para que determinado tema tenha uma 

compreensão convergente e harmonicamente equilibrada. 

Projeto educacional 

Munhoz (2016b) considera que é a fase que normalmente antecede o 

projeto instrucional de curso e coloca para esse restrições e normas que 

devem ser seguidas, com relação ao referencial didático e pedagógico 

que deve ser seguido durante o desenvolvimento do projeto instrucional 

de curso. 

Sociedade da informação e da comunicação 

Castells (1999) pontua essa sociedade como aquela que substitui a 

sociedade industrial e na qual o conhecimento se mostra como a mais 

valorosa moeda de troca e que tem na disseminação da informação e 

dos processos multidirecionais de comunicação, suas principais 

características. 

 

 



Sociedade do conhecimento 

Castells (1999) pontua essa sociedade como aquela na qual acontecem 

profundas mudanças nas relações sociais, na economia, na cultura, na 

política e no espaço geográfico e que efetivam de forma definitiva 

profundas mudanças no tecido social. 

Softwares livres 

São aqueles colocados para a comunidade sem custos e que podem 

atender a diversos tipos de licenciamento com diferentes graus de 

liberdade sendo possíveis (apenas uso, uso e modificação, uso e 

republicação, etc.). 

Wikipédia 

O exemplo mais comum de atividades wiki, cuja definição está em 

vocábulo diferenciado nesse glossário, consideradas como aquelas 

atividades desenvolvidas na forma colaborativa, sem que pessoas 

recebam remuneração específica. 

5.8 SAIBA MAIS 

Veja o tema proposto na primeira coluna. Acesse o material indicado 

(referência ou links) que é apresentado na segunda coluna e desenvolva 

a tarefa indicada na terceira coluna, composta de uma leitura 

complementar e em alguns casos de uma atividade adicional. 

 



Tema Referência ou link Atividade a 
desenvolver 

Aprendizagem baseada 
em problemas 

http://www.scielo.br/pdf
/icse/v2n2/08 

Leitura complementar 

Desenvolvimento de 
atividades wiki 

http://desenvolvendowi
ki.blogspot.com.br/#! 

Leitura 
complementar. 

A criatividade em EaD http://eademfoco2010.
blogspot.com.br/2010/
07/inovacao-e-
criatividade-na-
ead.html 

Leitura complementar 
e vídeo. 

Crowdfunding   e 
Crowdsourcing 

http://www.dummies.co
m/personal-
finance/investing/crow
dfund-
investing/crowdsourcin
g-versus-
crowdfunding-what-is-
the-difference/ 

Leitura 
complementar. 

A sociedade da 
informação e da 
comunicação 

http://www.scielo.br/pdf
/ci/v29n2/a09v29n2.pdf 

Leitura complementar 

5.9 QUESTÕES DE REVISÃO 

1ª Questão 

Como você enxerga a influência de atividades wiki nos processos de 

motivação? 

2ª Questão 

Assinale vantagens do uso da conversação didaticamente guiada no 

sentido do aumento de motivação. 

http://www.scielo.br/pdf/icse/v2n2/08
http://www.scielo.br/pdf/icse/v2n2/08
http://desenvolvendowiki.blogspot.com.br/
http://desenvolvendowiki.blogspot.com.br/
http://eademfoco2010.blogspot.com.br/2010/07/inovacao-e-criatividade-na-ead.html
http://eademfoco2010.blogspot.com.br/2010/07/inovacao-e-criatividade-na-ead.html
http://eademfoco2010.blogspot.com.br/2010/07/inovacao-e-criatividade-na-ead.html
http://eademfoco2010.blogspot.com.br/2010/07/inovacao-e-criatividade-na-ead.html
http://eademfoco2010.blogspot.com.br/2010/07/inovacao-e-criatividade-na-ead.html
http://www.dummies.com/personal-finance/investing/crowdfund-investing/crowdsourcing-versus-crowdfunding-what-is-the-difference/
http://www.dummies.com/personal-finance/investing/crowdfund-investing/crowdsourcing-versus-crowdfunding-what-is-the-difference/
http://www.dummies.com/personal-finance/investing/crowdfund-investing/crowdsourcing-versus-crowdfunding-what-is-the-difference/
http://www.dummies.com/personal-finance/investing/crowdfund-investing/crowdsourcing-versus-crowdfunding-what-is-the-difference/
http://www.dummies.com/personal-finance/investing/crowdfund-investing/crowdsourcing-versus-crowdfunding-what-is-the-difference/
http://www.dummies.com/personal-finance/investing/crowdfund-investing/crowdsourcing-versus-crowdfunding-what-is-the-difference/
http://www.dummies.com/personal-finance/investing/crowdfund-investing/crowdsourcing-versus-crowdfunding-what-is-the-difference/
http://www.dummies.com/personal-finance/investing/crowdfund-investing/crowdsourcing-versus-crowdfunding-what-is-the-difference/
http://www.scielo.br/pdf/ci/v29n2/a09v29n2.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ci/v29n2/a09v29n2.pdf


3ª Questão 

Relacione crowdfunding e crowdsourcing aos processos de motivação. 

4ª Questão 

Como a aprendizagem baseada em problemas colabora com as 

atividades de aumento da motivação de estudantes em ambientes 

enriquecidos com a tecnologia? 

5ª Questão 

Relacione o aumento da motivação com o sentimento de pertencer a 

algo, que pode ser incentivado com a efetivação da presença social na 

vida do aluno. 

5.10  SITUAÇÃO PROBLEMA 

Analise a seguinte proposição como um problema a resolver: 

Uma instituição de ensino deseja montar um pequeno 

tutorial sobre o uso da conversação didaticamente guiada, 

para os projetistas instrucionais de curso. Selecione quais 

temas devem ser tratados e escolha um conjunto de 

orientações sobre como seria a atuação do projetista 

instrucional, no desenvolvimento dessa proposta. 

  



  



6 MOTIVAÇÃO E COMPORTAMENTO DOS PARTICIPANTES 

São aqui considerados participantes todos os agentes educacionais 

envolvidos em processos de ensino e aprendizagem, desenvolvidos em 

ambientes enriquecidos com a tecnologia, sem importar a forma de 

oferta (presencial, semipresencial ou não presencial).  Fica como 

destaque necessário, os papéis a serem desempenhados pelos 

professores orientadores (tutores) e os próprios alunos. Há outro 

destaque a citar e que é possível observar em qualquer iniciativa que 

seja observada com um pouco de mais vagar. O sucesso nas iniciativas 

está diretamente relacionado com o desempenho pessoal. 

6.1 O PAPEL DOS PROFESSORES 

Durante muito tempo a sensação que as tecnologias poderiam substituir 

o trabalho dos professores, foi um sentimento existente no ambiente 

acadêmico e gerou diversos medos. Aos poucos, se comprovou, e de 

forma mais exigida e consistente, que a presença dos professores, nos 

processos de ensino e aprendizagem é imprescindível. Estabelecer a 

motivação nos alunos é um dos desafios mais complexos, que eles têm 

que vencer, em qualquer ambiente educacional. 

Para atingir esse objetivo é recomendável que os professores assumam 

um novo papel e novas atitudes e comportamentos, que tenham como 

direcionador da sintonia mais adequada, enxergar as características 

particulares da nova geração digital. Ela apresenta, como é possível 

observar no posicionamento de Mattar (2010) diferentes formas de 

aprender e desenvolver a comunicação interpessoal. 



Uma primeira recomendação para os professores é que, apesar de 

nesses ambientes predominar a educação de jovens e adultos, muitos 

deles se lançam nas iniciativas educacionais em ambientes virtuais, 

seja em iniciativas de educação formal ou educação aberta, sem 

maiores preocupações do que é exigido dos alunos nos ambientes com 

as características que foram descritas até o momento. Não são todos 

que estão devidamente preparados para o desenvolvimento da 

aprendizagem independente e que não se apercebem do fato. 

Muitas vezes, esses alunos se lançam em cursos nesses ambientes 

como uma aventura, sem conhecer realmente o que deles se espera, 

em termos de resposta. Acostumados a um acompanhamento 

assistencialista, comum no ensino médio e profissionalizante, esses 

alunos encontram dificuldades inesperadas quando são colocados 

frente a essa nova realidade. 

Aqui que se estabelece o primeiro papel do professor envolvido: 

reconhecer a necessidade de trabalhar em um nivelamento básico, das 

grandes lacunas que muitos alunos apresentam, ao iniciar sua 

educação formal ou aberta, em ambientes enriquecidos com a 

tecnologia. 

Outro fator de destaque, ao qual muitos professores não estão 

acostumados, havendo alguns que, inclusive, se recusam a participar 

das redes sociais, é a necessidade de efetivar a sua presença social na 

vida do aluno. A proposta da teoria da comunicação social (Holmberg, 

1999) considera que alunos envolvidos e que sentem fazer parte de algo 

que está é maior que eles, se encontram mais receptivos a outras 



propostas de aumento da motivação e consequente participação no 

ambiente. 

Também é preciso que o professor aceite e compreenda a eficácia do 

empoderamento de lideranças estudantis, dividindo com elas 

responsabilidades, como forma que possam desenvolver com eficácia 

o atendimento a um grande número de alunos (muito maior que o 

recomendável, chegando ao despropósito de observar professores 

responsáveis pelo atendimento de 50, 100 ou mais alunos). 

Compartilhar a responsabilidade e disseminar orientações para um 

maior número de alunos pode ser uma boa forma de melhorar o “clima 

organizacional” presente no ambiente de ensino e aprendizagem. 

Há um sentimento que se destaca e sua efetivação mostra-se como uma 

via de mão única, na direção do professor para o aluno e que diz respeito 

a uma visão empática a adotada. Quando os orientadores de colocam 

nessa perspectiva, muito que que alguns apresentam como fator 

resistência cai por terra.  

O trabalho no domínio afetivo pode trazer resultados positivos, com 

superação das expectativas estabelecidas como destacam Souza e 

Costa (2004). 

A adoção de um papel de colaboração com o aluno e coparticipação na 

definição da estratégia que os grupos iriam desenvolver, sem que 

houvesse orientações, mas sim uma participação nas discussões se 

mostra recomendável (Amarilla Filho, 2011).  

Melhores resultados são obtidos quando a ótica com a qual se enxerga 

o aluno é aquela que valoriza a experiência de vida que eles trazem. 



Esta posição sempre é esperada, segundo os preceitos da andragogia, 

mas ainda não é desenvolvida por muitos dos professores. Esta 

valorização do conhecimento do aluno e sua utilização para a solução 

de problemas se mostrou eficaz, quando praticada. 

Há uma atitude recomendável, no sentido da busca da motivação 

adequada para que o aluno participe de forma ativa no ambiente, que 

está em outra proposta de Holmberg (1999) conhecida como o processo 

de conversação didaticamente guiada, frente aos resultados positivos 

que o pesquisador obteve em seus estudos. 

Muitos orientadores começam a adotar outra proposta diferenciada que 

diz respeito à efetivação dos processos de avaliação. Há uma mudança 

em trânsito que orienta no sentido da troca do processo na forma de 

“provas” para a apresentação da solução de um problema, desenvolvido 

em grupo e de forma colaborativa.  

A aceitação do trabalho com problemas não claramente definidos, que 

não apresentavam uma única solução possível, foi bem aceita e elevou 

o conceito de avaliação obtido. A aprendizagem baseada em problemas 

(Munhoz, 2016a) apresenta resultados positivos que recomendam a sua 

adoção. 

Há um aspecto ainda não aceito por todos os professores e associado 

ao uso das redes sociais, anteriormente orientado como uma atitude 

positiva. O seu uso permite efetivar e avaliar novos comportamentos 

como propugnados pelo conectivismo (Siemens,2004 e Downes, 2010). 

Essa é uma decisão que pode trazer resultados positivos. 



É preciso que os professores também compreendam a necessidade do 

respeito à individualidade de cada aluno e procurem adequar o ritmo 

proposto no projeto instrucional aos ritmos próprios de aprendizagem e 

as diferenças de nível cognitivo dos alunos. 

A adoção de outras “novas metodologias”, todas elas direcionadoras de 

novas atitudes e comportamentos pode colaborar de forma decisiva, 

para facilitar a que atividades voltadas para aumento da motivação do 

aluno venha a ser obtida com maior facilidade. 

No próximo capítulo serão estudados comportamentos indicados aos 

alunos. Conhecer estas considerações é importante no sentido que, 

partem dos professores orientadores os primeiros direcionamentos aos 

alunos que se propõem a desenvolver a aprendizagem independente. 

6.2 O PAPEL DOS ALUNOS 

Assim, como do desempenho do professor depende o sucesso das 

iniciativas tomadas no sentido de aumento da motivação nos ambientes 

virtuais de aprendizagem enriquecidos com a tecnologia, o mesmo se 

pode considerar com relação ao comportamento do aluno.  

Há algumas considerações que podem ser efetuadas, com relação a 

comportamentos e atitudes, que quando efetivados, podem aumentar a 

motivação individual, tomada de forma voluntária por cada participante. 

Uma primeira atitude pode colaborar de forma decisiva. É necessário 

que o aluno, por ele próprio, compreenda a responsabilidade 

compartilhada que o estudo independente coloca.   



Aceitar o papel do professor, não mais como aquele que orienta e 

assiste o aluno, tomando em suas mãos o comando do processo de 

aprendizagem, não é bem compreendido por alguns dos participantes e 

o grande volume de evasão inicial dos cursos, ofertados em ambientes 

com as características dos que estão sendo tratados nesse material, se 

deve a esse impacto inicial, da responsabilidade por assumir a esse 

nível de responsabilidade compartilhada. 

Aceitar o desenvolvimento de trabalhos de forma colaborativa, 

desenvolvidos em grupo, com intervenção docente normalmente 

efetivada apenas quando claramente solicitada, ainda é algo a que 

muitos alunos não estão acostumados. 

Práticas didáticas e pedagógicas inovadoras encontram fator 

resistência não apenas por parte dos professores. Não são poucos os 

alunos que não compreendem as propostas do conectivismo, o uso da 

aprendizagem baseada em problemas e outras metodologias 

inovadoras. Se parte do processo de conscientização parte dos 

professores orientadores, a aceitação pelo aluno é de decisiva para que 

ele possa participar ativamente do ambiente. 

A alteração do paradigma do “receptor passivo” para um participante 

ativo, que poderia parecer algo simples, traz embutido um grande nível 

de complexidade que causa um impacto inicial que, se não for bem 

trabalhado, pode provocar o insucesso na iniciativa de desenvolver o 

processo de educação formal ou aberta, desenvolvido em ambientes 

virtuais de aprendizagem. 



Se as recompensas são bem aceitas por todos, não são poucos os 

alunos que não aceitam um retorno punitivo, no caso de erros 

cometidos. É preciso que o aluno compreenda o sentido da “ausência 

de recompensa” ou de alguma atitude coercitiva, procurando caminhos 

alternativos, compreendendo que esta proposta não tem aspecto 

punitivo, mas apenas como um balizador voltado para a orientação da 

liberação do aprender pelo erro. 

A aceitação à participação em atividades voluntárias, que pode não ser 

inicialmente compreendida como fundamental para obtenção de 

motivação intrínseca precisa ser compreendida, para que possa ser 

aceita de forma positiva e que as atitudes tomadas nesse sentido sejam 

por iniciativa própria. 

Exigir retorno é um dos direitos do aluno no ambiente e ele deve ser 

efetivado. Há alunos que postergam um contato mais aproximado com 

os orientadores, sem compreender que na aprendizagem independente, 

o acionamento desses profissionais, parte de iniciativas tomadas pelos 

alunos, sempre que encontram alguma dificuldade no desenvolvimento 

de suas tarefas. 

É necessária uma aproximação dos recursos e de procedimentos que a 

estratégia adotada para a solução de algum problema, capaz de permitir 

a efetivação do currículo, do que é desenvolvido na área profissional na 

qual o aluno já atua ou irá atuar ao final do processo.  

Agora, essa atividade, de aprender pela pesquisa, está sob 

responsabilidade total ou compartilhada. Em ambos os casos a iniciativa 



deve partir do aluno, pois o direcionamento da estratégia não mais é 

fornecido de forma assistencial pelos professores orientadores.  

Esse relacionamento dos estudos, com o que está acontecendo no 

campo profissional, se mostra de acordo com a proposta que considera 

que tornar a aprendizagem significativa, pode ser potencialmente um 

estímulo à motivação própria. 

É importante que o aluno tenha conhecimento da proposição de 

utilização de técnicas de motivação, ensejadas a partir do projeto 

instrucional do curso e tenha em mente o que é a motivação extrínseca 

e intrínseca, para que possa reconhecer e saber aproveitar em sua 

integralidade as propostas nesse sentido, que irá encontrar durante o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem que escolheu. 

As questões de recompensa e punições, não são complexas somente 

para os professores orientadores envolvidos no processo. Há muitos 

alunos que não aceitam essa proposta. Há casos em que o nível de 

flexibilidade do projeto instrucional deve prever o abandono destas 

táticas, em detrimento de propostas mais convencionais, caso elas se 

mostrem mais adequadas como capazes de aumentar o nível de 

motivação de alguns desses alunos. 

É importante para o aluno compreender o que está sendo feito e porque 

está sendo feito no sentido de incentivar a sua motivação. Este 

conhecimento pode fazer com que ele esteja mais disposto a dar início 

a muitas atividades que, a princípio podem parecer chatas ou 

enfadonhas e que podem ser transformadas, caso a motivação do aluno 

para seu desenvolvimento seja apresentada. 



O endomarketing das atividades de motivação, por si mesmas, já podem 

ser um início de motivação para alguns alunos, quando eles 

reconhecem nesta atitude, um interesse com o desenvolvimento 

individual de cada um. É uma primeira forma de evitar uma má 

realização nos processos de aprendizagem por parte de alunos sem o 

conhecimento do que deles de espera e do que por eles está sendo feito, 

no sentido de tornar facilitada a efetivação da aprendizagem 

independente. Evitar o fracasso escolar é o principal objetivo que não 

pode ser deixado ao acaso, se pode ser evitado com a adoção de 

políticas de recompensas e premiações. 

Em um sentido inverso está a realização pessoal que pode ser 

estimulada com o sucesso na realização estudantil, obtida pelo sucesso 

nas atividades de ensino e aprendizagem. Tanto as propostas de 

motivação extrínseca, quanto de motivação intrínseca podem colaborar. 

Na ausência delas é preciso buscar no desempenho dos professores 

orientadores, o incentivo para o bom desempenho dos alunos. 

Um aluno bem informado sobre esse posicionamento pode ser mais 

facilmente engajado nesse tipo de proposição, levando o aluno a um 

posicionamento de motivação própria que pode facilitar todos os demais 

comportamentos e atitudes tomados nesse sentido. 

6.3 GLOSSÁRIO 

Clima organizacional 

O termo é normalmente utilizado no mercado corporativo. No setor 

acadêmico ele pode ser apropriado considerando a sala de aula como 

se fosse um dos departamentos de uma empresa. O propósito é 



mantido, mas os objetivos diferenciados. É possível adotar a definição 

de Begnami e Zorzo (2013) com as adaptações necessárias. Os autores 

consideram que se procura estabelecer esta situação com o objetivo 

maior de melhorar a qualidade das relações interpessoais (interação do 

aluno) e que ele pode refletir o grau de satisfação dos profissionais 

(alunos e professores) com os diferentes aspectos culturais da empresa 

(a qualidade do processo). A troca dos termos corporativos por termos 

acadêmicos (apresentados entre parênteses), pode dar a dimensão da 

importância que esta proposta seja efetivada. 

Domínio afetivo 

No contexto em que estamos definindo o termo é possível apropriar a 

proposta efetivada por Bloom (Bloom in Ferraz e Belhot, 2010). Os 

autores consideram que a situação de não participação do aluno que 

provoca evasão ou ansiedade é gerada pela falta de comprometimento 

afetivo tanto dos professores quanto dos alunos, no desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem como um todo. A apropriação 

desse sentimento no ambiente é uma das primeiras estratégias que 

pode colaborar com o aumento da motivação dos agentes educacionais. 

Endomarketing 

Rigaud (2015) apresenta uma definição de teor corporativo e que 

também pode ser apropriada no setor acadêmico, ainda que ele sempre 

apresente resistência ao uso de termos provenientes dessa área. O 

autor considera que o endomarketing assume uma importância cada 

vez maior frente a novas formas de relacionamento entre patrão e 

empregado (professor e aluno) e procura manter o quadro de pessoal 



(as turmas) sempre informadas do que acontece na empresa (no 

contexto de um curso ou disciplina), como forma de manter ativa a 

motivação e participação efetiva do profissional (aluno) no 

desenvolvimento de suas tarefas (estudo). 

Receptor passivo 

Um dos estereótipos presentes de forma praticamente inamovível nos 

ambientes tradicionais de ensino e aprendizagem, causado pela forma 

como os professores transmitem conhecimentos acabados aos alunos, 

com a memorização tida como processo de avaliação. Os alunos não 

participam das decisões sobre como o processo de ensino e 

aprendizagem será efetivado e assim, se colocam como simples 

expectadores, decorando conteúdo, que lhe será solicitado em 

processos de avaliação punitivos e que somente avaliam o que o aluno 

não sabe. 

Teoria da comunicação social 

Proposta desenvolvida por Holmberg (2005) também chamada de teoria 

da conversação didaticamente guiada e que leva em consideração que 

a motivação para a aprendizagem está baseada no estabelecimento de 

uma relação pessoal dos professores com seus alunos, colocada como 

pré-requisito para o sucesso das atividades de ensino e aprendizagem 

em ambientes como os que estão sendo considerados neste estudo. 

6.4 SAIBA MAIS 

Veja o tema proposto na primeira coluna. Acesse o material indicado 

(referência ou links) que é apresentado na segunda coluna e desenvolva 



a tarefa indicada na terceira coluna, composta de uma leitura 

complementar e em alguns casos de uma atividade adicional. 

Tema Referência ou link Atividade a 
desenvolver 

Clima organizacional http://www.posuniasselvi.
com.br/artigos/rev04-
04.pdf 

Leitura complementar 

Domínio afetivo http://www.maiza.com.br/
adm/docencia/73.pdf 

Leitura 
complementar. 

Endomarketing https://blog.contaazul.co
m/marketing-interno-e-
endomarketing/ 

Leitura complementar 
e vídeo. 

Receptor passivo http://escolasempartido.o
rg/artigos/382-paulo-
freire-e-a-educacao-
bancaria-ideologizada 

Leitura 
complementar. 

Teoria da comunicação 
social 

http://seminarioformprof.
ufsc.br/files/2010/12/MO
TTA-Alexandre2.pdf 

Leitura complementar 

 

6.5 QUESTÕES DE REVISÃO 

1ª questão 

Coloque sua posição sobre as propostas de clima organizacional 

aplicadas aos processos de ensino e aprendizagem. 

  

http://www.posuniasselvi.com.br/artigos/rev04-04.pdf
http://www.posuniasselvi.com.br/artigos/rev04-04.pdf
http://www.posuniasselvi.com.br/artigos/rev04-04.pdf
http://www.maiza.com.br/adm/docencia/73.pdf
http://www.maiza.com.br/adm/docencia/73.pdf
https://blog.contaazul.com/marketing-interno-e-endomarketing/
https://blog.contaazul.com/marketing-interno-e-endomarketing/
https://blog.contaazul.com/marketing-interno-e-endomarketing/
http://escolasempartido.org/artigos/382-paulo-freire-e-a-educacao-bancaria-ideologizada
http://escolasempartido.org/artigos/382-paulo-freire-e-a-educacao-bancaria-ideologizada
http://escolasempartido.org/artigos/382-paulo-freire-e-a-educacao-bancaria-ideologizada
http://escolasempartido.org/artigos/382-paulo-freire-e-a-educacao-bancaria-ideologizada
http://seminarioformprof.ufsc.br/files/2010/12/MOTTA-Alexandre2.pdf
http://seminarioformprof.ufsc.br/files/2010/12/MOTTA-Alexandre2.pdf
http://seminarioformprof.ufsc.br/files/2010/12/MOTTA-Alexandre2.pdf


2ª questão 

Como você enxerga o relacionamento entre o uso do domínio afetivo na 

obtenção da motivação do aluno? 

3ª questão 

Relacione a mudança do paradigma dos relacionamentos de poder com 

o aumento da motivação própria dos alunos. 

4ª questão 

Relacione a mudança do paradigma do aluno como receptor passivo de 

conhecimentos, para desenvolvimento de um papel ativo na atividade 

de ensino e aprendizagem com o aumento da motivação própria dos 

alunos. 

5ª questão 

Destaque pelo menos um ponto positivo no uso da teoria da interação 

social, como fator de motivação dos alunos. 

6.6 SITUAÇÃO PROBLEMA 

Analise a seguinte proposta como um problema a resolver 

Uma instituição de ensino superior, proposta a incentivar a 

motivação dos alunos, como meio de recuperação de 

elevadas taxas de evasão, contrata sua equipe de trabalho 

para que seja desenvolvida uma orientação aos 

professores, com sugestões de comportamentos a serem 



adotados em situações particulares. O trabalho deve ser 

entregue no formato de um guia, como um tutorial a ser 

desenvolvido online em um processo de formação 

permanente e continuada, contendo avaliação ao seu final. 

 

 

  



7 A GAMIFICAÇÃO COMO MOTIVADOR POR EXCELÊNCIA 

A colocação desse capítulo atende à necessidade de novas 

metodologias, consideradas como aprendizagens ativas no contexto de 

iniciativas inovadoras em educação. A própria polêmica que o assunto 

gera, já pode servir como um indicativo que ele retira as pessoas de sua 

zona de conforto, com proposta diferenciada. 

7.1 O SIGNIFICADO AMPLO 

Um significado amplo considera que o processo não se destina ao uso 

de jogos em educação (outra área de estudo), mas sim apenas à 

utilização da mecânica segundo a qual os jogos foram desenvolvidos e 

a qual se credita o sucesso na atenção que ele consegue manter dos 

jogadores.  

No enfrentamento de desafios está a principal atratividade dos jogos de 

console e este entusiasmo inicial é mantido por uma série de medidas 

que atuam no sentido de oferecer motivação extrínseca (distintivos, 

tabelas de classificação, prêmios e outros) e também motivação 

intrínseca (passagem de fase, retorno sempre positivo e outros). Com 

essa mecânica, os jogos garantem o engajamento do aluno. 

Não são poucos os professores que olham para o fascínio que os jogos 

despertam nas crianças, em jovens e em adultos e imaginam como seria 

efetivada a sua disciplina, caso os alunos mostrassem o mesmo 

entusiasmo.  

Metodologias tradicionais não mais conseguem manter a atenção dos 

alunos e grande maioria deles reclama da “chatice” das aulas, sejam 



elas ofertadas de forma presencial ou efetivadas em ambientes virtuais 

de aprendizagem, nas salas de aula eletrônicas ou no desenvolvimento 

do estudo independente.  

As tímidas publicações que surgem na literatura atual, ainda revelam o 

medo do enfrentamento do elevado fator resistência que a proposta traz 

consigo. Mas de forma geral, ela sugere que o uso da gamificação traz 

consigo a possibilidade de aumentar o engajamento, ainda visto como 

uma promessa na maioria dos estudos e em resultados não avaliados 

mais profundamente nas primeiras iniciativas. 

O processo de experimentação (aprender fazendo), que permite uma 

melhor verificação de contextos e situações de uso da gamificação nos 

processos de ensino e aprendizagem ainda está posto como um campo 

aberto para novas pesquisas.  

A obtenção da motivação tanto intrínseca quando extrínseca se mostra 

como uma promessa advinda da observação do uso dos jogos em 

ambientes não educacionais, mas ainda não revelada empiricamente 

como uma possibilidade real. O que é possível observar nos 

questionamentos de muitos professores é uma grande dúvida. 

Em sua maior parte, ela se concentra em questões de “recompensa”. A 

extrínseca é combatida abertamente e a intrínseca é posta em dúvida, 

devido ao fato que o aspecto lúdico pode prejudicar o poder de 

concentração do aluno. De forma particular, nesse material, se 

considera que evitar o desvio da atenção depende da criação de 

contextos nos quais a concentração do jogador é obtida da mesma 



forma como acontece no contexto de utilização dos consoles de 

videogames. 

Nas experiências que pudemos participar como observadores, somadas 

a outras de menor porte, desenvolvidas como testes com pequenas 

turmas de alunos, mas não ainda de forma completa, com a oferta de 

uma disciplina que adote de forma integral a estratégia de gamificação, 

foi possível observar que o interesse dos alunos foi real e quando o 

resultado não foi o esperado, isto aconteceu devido a uma inexperiência 

no tratamento do tema e desenvolvimento da proposta. 

A contribuição dos atores do processo de ensino e aprendizagem para 

o sucesso das iniciativas de gamificação é indiscutível e maior do que 

aquela exigida em iniciativas de abordagem tradicional do processo de 

ensino e aprendizagem. Esta é a orientação básica que pode ser 

oferecida aos professores e alunos que vão enfrentar juntos, as 

dificuldades inerentes ao uso de uma nova metodologia. 

O início do processo de gamificação se apresenta como uma pesquisa 

entre situações nas quais o processo é utilizado e outras em que o 

processo não é utilizado e sempre ocorre ao final do processo, quando 

não há mais condições efetivar alguma alteração de rota. Assim, para 

um mesmo processo o estabelecimento de duas turmas e seu 

desenvolvimento diferenciado poderá trazer resultados mais 

consistentes. 

7.2 VARIEDADE DE CONTEXTOS 

Utilizar a gamificação somente porque ela existe e está posta como uma 

nova metodologia educacional, parte integrante das aprendizagens 



ativas não é uma boa opção. Ainda que ela seja um processo 

independente do conteúdo e que apenas estabelece premiações, 

incentivo e tentativas de obter o engajamento do aluno, a sua utilização 

deve ser utilizada somente em casos específicos e nos quais: 

• Haja disponível uma estrutura tecnológica que atenda às 

necessidades que o processo, pela sua complexidade e volume 

de recursos, exige; 

• A sua oferta no ambiente online aconteça quando os alunos 

tenham equipamento que lhe permita acessar o processo; 

• Exista uma preparação anterior do professor e no início do 

processo dos alunos, sobre quais as condições e regras 

estabelecidas para a participação; 

• Seja criado um clima organizacional favorável não somente ao 

desenvolvimento de atividades independentes, mas também 

outras relacionadas ao desenvolvimento de jogos 

compartilhados no ambiente virtual. 

Fora dessas condições iniciais não há como estabelecer o processo. 

Somente depois dessas considerações efetivadas, o conteúdo e 

aplicabilidade da possibilidade de criação de uma história (storytelling) 

exista e de forma a oferecer ao aluno um caminho favorável para 

desenvolvimento da aprendizagem desejada. 

A história criada para condução do aluno pelos meandros da disciplina 

é parte integrante do contexto e importante elemento no processo de 



gamificação. Quem sabe essa seja, talvez, a atividade mais importante 

e determinante para o sucesso da proposta. 

A arte de contar histórias não é necessariamente uma atividade inata 

dos professores e, nestes casos, ela pode ser aprendida. Existem 

diversos cursos que orientam os professores a desenvolver o seu 

trabalho nessa perspectiva. É importante ter a consciência que essa é 

uma parte importante do processo. 

Até chegar à decisão de uso ou não da gamificação o curso em questão 

foi objeto de um projeto educacional, um projeto instrucional com 

elevado nível de detalhamento e, agora em sua etapa de 

desenvolvimento, surge o último projeto envolvido: o projeto gráfico. 

O projeto gráfico envolve o detalhamento da história a ser contada para 

direcionar a atividade de aprendizagem, em um formato quadro-a-

quadro (storyboarding), com uso de parâmetros relacionados com a 

ergonomia cognitiva, que envolve o uso dos princípios estabelecidos na 

grande área de desenvolvimento de interface entre os homens e 

máquinas (IHM – Interface Homem Máquina). 

De forma complementar esse projeto gráfico deve apresentar, 

preferencialmente em um nível máximo possível, o uso da inteligência 

artificial ou de agentes inteligentes, nos quais o aluno possa apoiar a 

sua necessidade de ajuda para navegar no sistema. 

Pelo que foi dito até o momento, o leitor pode concluir acertadamente 

que o uso do processo de gamificação não é uma atividade simples e 

apresenta, ao contrário, um elevado nível de complexidade. Outro fator 

diretamente relacionado é o alto custo que costuma estar presente em 



projetos que utilizam a gamificação. Quanto maior o aspecto lúdico, 

maior o custo. 

O uso da realidade aumentada, da realidade virtual e eventualmente de 

tecnologias vestíveis é outro fator complicador. Dessa forma o 

desenvolvimento de um sistema com essas características utiliza uma 

abordagem conhecida no jargão informático como “write once, read 

Many”, que pode ser traduzida como escreva uma vez e utilize inúmeras 

vezes. Somente dessa forma é permitida a diluição do elevado custo 

que pode surgir. 

7.3 O INTERESSE E UTILIZAÇÃO DA GAMIFICAÇÃO  

O interesse no processo de gamificação tem início no mercado 

corporativo. Gestores de pessoas gastaram muito tempo na observação 

do comportamento de colaboradores e a conclusão convergente indica 

que, em determinados contextos, eles podem se mostrar desmotivados 

e com uma diminuição elevada no engajamento da equipe, com 

comprometimento da eficiência e produtividade dessas pessoas. 

A partir daí surgem os “jogos de empresas” considerados como 

motivadores em potencial. Eles representam duas vertentes. Uma 

primeira, cujo estudo não faz parte integrante do escopo desse material 

e uma segunda que nos interessa mais de perto. Ela está relacionada 

com a gamificação envolvendo o trabalho desenvolvido por equipes, 

que se pretende atuem de forma altamente motivada.  

Na empresa o objetivo é o uso de conceitos de games para motivar 

pessoas em busca de um objetivo. O uso dos conceitos não apresenta 

resistência e a motivação extrínseca acaba por ter destaque sobre a 

motivação intrínseca, ainda que essa não seja ignorada. 



Assim, o uso de recompensas, feedbacks constantes, colaboração e 

oferta de conquista de status, com oferta de pontos, medalhas, tem o 

objetivo único de dar destaque ao elemento participante e tornar 

processos “chatos”, em atividades interessantes e divertidas. 

Logo a novidade chegou ao campo educacional. Mas nesse campo essa 

proposta é amplificada e modificada em alguns tópicos, para diminuir o 

fator resistência. A amplificação da proposta é evidente. Ela não se 

relaciona com atingir um objetivo específico, senão orientar o estudante 

para se tornar um solucionador de problemas.  

Aqui, o empoderamento é o incentivo à motivação intrínseca e os 

ganhos, se referem ao aumento da facilidade com que o aluno irá 

trabalhar com as complexidades do pensamento crítico, uma das 

propostas efetivas quando se utiliza a aprendizagem independente. 

Assim, o processo é ampliado sendo enxergado como uma sequência 

de sucessos ao concluir corretamente cada etapa do jogo, considerado 

como uma evolução didática e pedagogicamente orientada do aluno, 

nos conhecimentos que o processo pretende criar no perfil do aluno, 

como competências e habilidades adquiridas.  

Assim, a motivação é vista como um construto teórico voltado para 

orientar o aluno sobre os caminhos mais indicados, mas sem retirar dele 

a “sensação” de que está no “controle da situação”. Esse perfil didático 

e pedagógico se preocupa mais em analisar os comportamentos 

humanos em diferentes contextos e situações do que com resultados 

imediatistas de superação de fases, ainda que elas façam parte 

integrante do processo. 



O principal objetivo é tornar o aluno interessado pela efetivação 

autônoma de seu processo de ensino e aprendizagem (que pode atingir 

a heutagogia) e o processo navega livremente pelas teorias 

comportamentais, que acompanham a forma como o ser humano 

aprende. 

Losso e Borges (2015) apontam que a temática encontra, na atualidade 

acadêmica, as portas abertas para efetivação de novos programas, com 

destaque para aqueles onde a recuperação do interesse do aluno e 

estabelecimento de elevadas taxas de motivação estejam postos como 

objetivos a serem atingidos. Retornar o prazer de aprender aos 

ambientes educacionais é outra meta marginal de grande importância e 

integrante dos parâmetros de avaliação das propostas. 

É possível deixar uma recomendação para as pessoas que irão 

trabalhar em estudos de gamificação. Adotar como hipóteses, que 

podem ser transformadas em questões norteadoras, as seguintes 

considerações: 

• A quantidade de aprendizagem aumenta quando a gamificação 

é utilizada como abordagem e metodologia de efetivação; 

• A motivação extrínseca não prejudica a obtenção de resultados 

positivos na atividade de aprendizagem; 

• A motivação intrínseca apresenta melhores resultados do que o 

uso de recompensas que colocam em destaque a motivação 

extrínseca; 



• Técnicas de gamificação e outras de motivação, de uma forma 

geral, aumentam o grau de satisfação do aluno e aumentam o 

seu engajamento em processos de ensino e aprendizagem. 

Diversas outras hipóteses podem ser criadas e estabelecidas. A 

recomendação do aumento do número de pesquisas relacionadas ao 

tema pode trazer benefícios com o engajamento mais ativo do aluno nos 

processos de ensino e aprendizagem. 

7.4 GLOSSÁRIO 

Aspecto lúdico 

O aspecto lúdico é uma característica das interfaces gráficas entre o 

homem e a máquina, desenvolvidos inicialmente com a finalidade de 

desenvolver jogos e divertimento e que, na atualidade, passa a ter 

outras funções entre as quais está o incentivo a atingir e motivar o 

público de atividades educacionais. Ao remeter ao ato de brincar ele 

pode afastar a chatice que caracteriza alguns processos de ensino e 

aprendizagem. A recuperação do prazer de aprender é um dos 

principais ganhos de interfaces que conseguem trabalhar de forma 

efetiva com o aspecto lúdico da interface. 

Heutagogia 

Bevilaqua e Peleias (2013) relacionam o tema com a aprendizagem 

independente, considerando que essa situação ocorre quando o aluno 

atinge um patamar de independência total da necessidade de 

intervenção de professores orientadores para desenvolver o seu 

processo de aprendizagem de tópicos específicos. Isso não significa 



que ele não possa trocar ideias e conversar com os professores 

orientadores envolvidos no mesmo processo desenvolvido pelo aluno. 

Hipóteses 

Prodanov e Freitas (2013) consideram que essa é uma das formas de 

desenvolvimento mais comuns e aquela mais utilizada em trabalhos que 

envolvem áreas técnicas, tais como as engenharias. Nessas áreas o 

empirismo se mostra necessário como forma de confirmação do que se 

pensa verdadeiro sobre o objeto de estudo. Ela tem como significado 

ser uma proposição que de admite como verdadeira ou como falsa e 

que será investigada pelo desenvolvimento de um trabalho de pesquisa. 

IHM – Interface Homem Máquina 

Rocha (2015) considera o IHM como um elemento de projeto voltado 

para facilitar a comunicação entre os seres humanos e as máquinas e 

as considera importantes como elementos capazes de favorecer em 

termos motivacionais, a participação ativa do aluno em algum 

procedimento educacional desenvolvido em ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

Inteligência artificial 

Direne (s. d.) considera que há complexidade e dificuldade na definição 

do termo, mas que, ainda assim, é possível colocar uma definição que 

pode trazer a simplicidade necessária a um material com as 

características desse que o leitor tem em mãos. Ele coloca que a IA – 

Inteligência Artificial é o estudo desenvolvido de forma a fazer os 

computadores realizarem de uma forma melhor as atividades que as 

pessoas efetivam na atualidade.  

Jogos de empresas 



Ferreira (2013, slide 2/14) considera os jogos de empresa “(...) como 

uma ferramenta que proporciona ensinamento empresarial dinâmico 

com a utilização de tecnologia e softwares específicos, aplicados em 

cenários sequenciais com determinados tempos e ações induzidas pelo 

facilitador ou por interatividade com os demais participantes, com a 

finalidade de explorar as formas de tomada de decisão, para analisar o 

perfil do grupo ou individualmente”.  

Jogos em educação 

Fialho (2008) considera positivo o uso de jogos em educação, 

considerando que eles são desenvolvidos tendo em mente facilitar a 

atividade de aprendizagem dos alunos e são tidos como capazes de 

superar a falta de motivação, que a autora considera como a principal 

causa do desinteresse dos alunos, pela forma como as aulas são 

desenvolvidas em ambientes tradicionais de ensino e aprendizagem. 

Projeto gráfico 

Elemento que sucede aos projetos educacionais e instrucionais e que é 

responsável pelo desenvolvimento da interface entre o usuário e a 

máquina. Agni (2015) considera que quando ela consegue atingir um 

elevado nível de usabilidade, ele pode ser útil no aumento da motivação 

das pessoas que utilizam essas interfaces, facilitando assim, o aumento 

de motivação. 

Questões norteadoras 

Nikolay (2011) considera que as questões norteadoras são guias do 

caminho da pesquisa, pontos de partida na construção de um roteiro de 

pesquisa. Ressalta-se que elas não podem “engessar” o pesquisador, 



que deve estar aberto às reformulações que se fizerem necessárias ao 

longo da trajetória. As questões norteadoras estão em sintonia direta 

com os objetivos específicos. 

Realidade aumentada 

Hautsch (2008, p. 1) busca uma definição simples para um conceito 

tecnológico complexo. Assim, ele considera a realidade Aumentada  

“(...) como uma tecnologia que permite que o mundo virtual 

seja misturado ao real, possibilitando maior interação e 

abrindo uma nova dimensão na maneira como nós 

executamos tarefas, ou mesmo as que nós incumbimos às 

máquinas. Assim, se você pensava que objetos pulando 

para fora da tela eram elementos de filmes de ficção 

científica, está na hora de mudar seus conceitos. Aliás, o que 

acontece com a Realidade Aumentada é o contrário: você 

pulará para dentro do mundo virtual para interagir com 

objetos que só estão limitados à sua imaginação”. 

Realidade virtual 

Martinez (2009) considera que a realidade virtual coloca o usuário de 

jogos ou processos que trazem essa característica em um novo mundo, 

no qual ele pode vivenciar a sua própria realidade, assumindo papeis 

que normalmente não desenvolveria na vida real. Isso inclui a criação 

de laboratórios nos quais experiências perigosas podem ser 

vivenciadas sem nenhum risco para o participante. 

Storyboarding 

Toth (2014) considera que um storyboard, objeto da atividade 

storyboarding é um guia visual que narra as principais cenas de uma 



obra audiovisual, que pode ser o desenvolvimento de uma disciplina, a 

construção de uma interface com o usuário ou qualquer outro elemento. 

Ele é sucinto e orientado para que os programadores visuais tenham a 

sua tarefa facilitada. 

Storytelling 

Rez (2017, p1) considera que a atividade storytelling  

 “(...) é a capacidade de contar histórias de maneira relevante, 
onde os recursos audiovisuais são utilizados juntamente com as 
palavras. É um método que promove o seu negócio sem que haja 
a necessidade de fazer uma venda direta, em outras palavras, o 
Storytelling tem um caráter muito mais persuasivo do que invasivo. 
O Storytelling é muito utilizado no Marketing e na Publicidade. A 
ferramenta se destaca pela capacidade de estreitar a relação entre 
uma marca e o seu consumidor final. Um ótimo aliado para 
compartilhar ideias, conhecimento e demais interesses através de 
uma narrativa”. 

Tecnologias vestíveis 

Stael (2016, p1) considera que as tecnologias vestíveis “(...) são 

dispositivos relacionados à segurança pessoal, saúde, e outras áreas 

que representa uma das tecnologias de ponta resultantes do estudo de 

dispositivos móveis, dentre os quais ocupa lugar de destaque”. 

Usabilidade  

É um termo utilizado para definir a facilidade com que as pessoas 

podem empregar uma ferramenta ou objeto a fim de realizar uma tarefa 



específica e importante. A usabilidade pode também se referir aos 

métodos de mensuração da eficiência percebida e comprovada9  

7.5 SAIBA MAIS 

Veja o tema proposto na primeira coluna. Acesse o material indicado 

(referência ou links) que é apresentado na segunda coluna e desenvolva 

a tarefa indicada na terceira coluna, composta de uma leitura 

complementar e em alguns casos de uma atividade adicional. 

Tema Referência ou link Atividade a 
desenvolver 

IHM – Interface Homem 

Máquina 
https://www.citisystems.c
om.br/ihm/  

Leitura complementar 

Realidade aumentada 
https://www.tecmundo.co
m.br/realidade-
aumentada/2124-como-
funciona-a-realidade-
aumentada.htm  

 

Leitura complementar 

Realidade virtual 
Assista aos vídeos da 
página 

https://www.tecmundo.co
m.br/realidade-virtual  

Acesse o texto para 
leitura 

https://pt.wikipedia.org/wi
ki/Realidade_virtual  

Assista aos vídeos 
colocados na página. 
Acesse o texto de 
leitura. 

                                                   
9 https://pt.wikipedia.org/wiki/Usabilidade  

https://www.citisystems.com.br/ihm/
https://www.citisystems.com.br/ihm/
https://www.tecmundo.com.br/realidade-aumentada/2124-como-funciona-a-realidade-aumentada.htm
https://www.tecmundo.com.br/realidade-aumentada/2124-como-funciona-a-realidade-aumentada.htm
https://www.tecmundo.com.br/realidade-aumentada/2124-como-funciona-a-realidade-aumentada.htm
https://www.tecmundo.com.br/realidade-aumentada/2124-como-funciona-a-realidade-aumentada.htm
https://www.tecmundo.com.br/realidade-aumentada/2124-como-funciona-a-realidade-aumentada.htm
https://www.tecmundo.com.br/realidade-virtual
https://www.tecmundo.com.br/realidade-virtual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade_virtual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade_virtual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usabilidade


 

Storyboarding 

http://www.alexandercow
an.com/storyboarding-
tutorial/  

 

Leitura 
complementar. 

Storytelling http://www.novaescolade
marketing.com.br/marketi
ng/o-que-e-storytelling/  

 

Leitura complementar 

 

7.6 QUESTÕES DE REVISÃO 

1ª questão 

 Assinale a importância que você considera ter a IHM como fator 

motivador para o aluno. 

2ª questão 

Analise vantagens do uso da realidade aumentada em processos de 

ensino e aprendizagem. 

 3ª questão 

Analise vantagens do uso da realidade virtual em processos de ensino 

e aprendizagem. 

  

http://www.alexandercowan.com/storyboarding-tutorial/
http://www.alexandercowan.com/storyboarding-tutorial/
http://www.alexandercowan.com/storyboarding-tutorial/
http://www.novaescolademarketing.com.br/marketing/o-que-e-storytelling/
http://www.novaescolademarketing.com.br/marketing/o-que-e-storytelling/
http://www.novaescolademarketing.com.br/marketing/o-que-e-storytelling/


4ª questão 

Quais recomendações você considera apropriadas para dar um 

direcionamento mais efetivo no sentido didático e pedagógico ao 

desenvolvimento de um storyboard, como parte de um projeto gráfico. 

5ª questão 

Quais recomendações você considera apropriadas para dar um 

direcionamento mais efetivo no sentido didático e pedagógico ao 

desenvolvimento de um roteiro que conte alguma história que facilite a 

efetivação do processo de gamificação. 

7.7 SITUAÇÃO PROBLEMA 

Analise a seguinte proposta como um problema a resolver 

Uma empresa pretende utilizar processos de gamificação 

como uma nova metodologia de efetivação de processos de 

ensino e aprendizagem em ambientes virtuais de ensino e 

aprendizagem. Você e sua equipe de trabalho devem 

apresentar, de forma livre, uma proposta para o início dos 

trabalhos. 
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