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Resumen 
Em esta comunicación son presentados resultados preliminares de una investigación 
exploratoria que visa desarrollar y validar un nuevo instrumento para evaluar los 
procesos motivacionales de docentes: Escala de Motivación Docente (EMD). Está 
siendo desarrollada por medio de diversas etapas consecutivas y complementares 
fundamentándose en la Self-Determination Theory. La versión actual es compuesta por 
37 ítems que están distribuidos, hipotéticamente, en tres factores latentes, 
correlacionados entre sí: Autonomía, Competencia y Perteneciente. Ya fue aplicada en 
una muestra de docentes brasileños y están siendo realizadas análisis visando atender 
criterios psicométricos de confiabilidad y validad.  

Resumo 
Na presente comunicação são apresentados resultados preliminares de uma pesquisa 
exploratória que visa desenvolver e validar um novo instrumento para avaliar 
processos motivacionais docentes: Escala de Motivação Docente. Está sendo 
desenvolvida por meio de diversas etapas consecutivas e complementares 
fundamentando-se na Self-Determination Theory. A versão atual é composta por 37 
itens que estão distribuídos, hipoteticamente, em três fatores latentes, correlacionados 
entre si: Autonomia, Competência e Pertencimento. Já foi aplicada em amostra de 
docentes brasileiros e estão sendo realizadas análises visando atender assegurar 
critérios psicométricos de confiabilidade e validade.  

Introducción 
A motivação é uma condição indispensável para a docência. Professores motivados 
tendem a preservar a própria qualidade de vida e promover a qualidade dos processos 
de ensino e de aprendizagem. 
As pesquisas contemporâneas sobre a motivação apoiam-se em instrumentos 
padronizados de avaliação, visando sistematizar os achados empíricos, permitindo que 
se possa replicar estudos e comparar resultados entre diferentes culturas, subsidiando 
avanços teóricos sobre o tema. A partir de ampla revisão da literatura e dos estudos 
empíricos já desenvolvidos, o grupo de pesquisa PROMOT (Processos Motivacionais 
em Contextos Educativos), do Programa de Pós Graduação em Educação, da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul/Brasil, está desenvolvendo um 
instrumento de avaliação da motivação dos docentes da Educação Superior, 
denominado ESCALA DE MOTIVAÇÃO DOCENTE (EMD). A meta inicial está focada nos 
estudos de validação das suas propriedades psicométricas, inicialmente para o 
contexto brasileiro, para em seguida ser submetida a validação transcultural. A 
pesquisa conta com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
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Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 
Grande do Sul (DOCFIX Edital CAPES/FAPERGS 09/2012). 

Quadro teórico 
Self-Determination Theory 
O referencial teórico adotado na construção da EMD baseia-se especialmente nos 
pressupostos da Self-Determination Theory – SDT (Deci & Ryan, 1985, 2008a, 2008b). A 
SDT enfatiza que os indivíduos diferem em relação ao tipo de motivação, a qual pode 
ser regulada intrinsecamente (quando se faz algo pelo interesse e prazer inerentes à 
ação) ou extrinsecamente (quando se faz algo em razão das consequências ou 
desfecho da ação). A motivação extrínseca assume formas que diferem entre si pelo 
grau de internalização e integração dos valores e interesses ao self do indivíduo, 
refletindo-se em maior ou menor autonomia percebida. A motivação autônoma ou 
autoregulada relaciona-se com maior satisfação, maior persistência nas atividades e 
melhor ajustamento psicológico, resultando em bem estar e saúde. 
 
Necessidades Psicológicas Básicas 
A SDT (Deci & Ryan,2008a, 2008b) preconiza que as pessoas possuem tendências 
inatas para o crescimento e o desenvolvimento, coerentes com a integração e coesão 
do self, as quais atuam simultânea e reciprocamente. A SDT considera essencial, então, 
conhecer o grau em que há satisfação ou frustração de três necessidades psicológicas 
básicas e universais: o senso de autonomia, o senso de competência e o senso de 
pertencimento/afiliação, pois entende que a satisfação ou não destas necessidades 
afeta o tipo e a força da motivação. Dessa satisfação ou frustração das necessidades 
psicológicas básicas emerge boa parte das diferenças individuais encontradas nos 
processos motivacionais. 
A SDT, por outro lado, enfatiza que condições ambientais também afetam a qualidade 
da motivação, facilitando ou prejudicando a vontade e a iniciativa das pessoas, ao 
oferecer situações “nutrientes” que permitam ou frustrem essas necessidades 
psicológicas básicas em relação ao crescimento psicológico e ao bem estar. 

Metodología 
Esta pesquisa exploratória, de natureza mista, envolvendo delineamento qualitativo e 
quantitativo, está sendo desenvolvida por meio de diversas etapas consecutivas e 
complementares propostas para o desenvolvimento de instrumentos (Pasquali, 2010). 
Essas etapas podem ser visualizadas na Figura 1. 
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Figura 1 – Fluxograma das fases I e II da pesquisa 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

Resultados 
A versão preliminar do instrumento ficou composta por 37 itens, distribuídos, 
hipoteticamente, em três fatores latentes, correlacionados entre si: Autonomia, 
Competência e Pertencimento. A Figura 2 sumariza os descritores operacionais que 
fundamentam os itens da EMD 

 
Figura 2 – Descritores operacionais na EMD para as necessidades psicológicas básicas 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

A pesquisa empírica  
A versão preliminar da EMD possui 37 itens pontuados de modo autoaplicável, já 
tendo sido submetida à validação teórica/de face por “juízes’ especialistas. Foi aplicada 
em uma amostra de 376 professores universitários de que atuam em instituições de 
ensino públicas e privadas de diversas regiões do Brasil. Estes dados estão sendo 
submetidos a análises estatísticas descritivas e inferências, bem como a análises 
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fatoriais exploratórias e confirmatórias (Etapas H, I, J da Figura 1) a fim de aferir sua 
adequação psicométrica aos critérios de confiabilidade e validade conhecidos e 
recomendados pela comunidade científica (Hair et al. 2009; Pasquali,2010). 

Conclusões 
Espera-se, por meio do desenvolvimento e validação da EMD, gerar subsídios que 
possam contribuir para a qualidade da Educação Superior e de vida dos docentes que 
nela atuam, bem como, promover a pesquisa sistemática e o uso de ferramentas 
confiáveis para o estudo dos processos motivacionais na educação superior. 
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