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RESUMO 

O curso de Letras – Língua e Literatura Japonesa, da Universidade Federal do 

Amazonas foi criado em 2010 e recebeu a primeira turma no ano de 2011. É o oitavo 

curso de graduação em língua e literatura japonesa no país e o primeiro na região 

norte. Pode-se afirmar que a criação do mesmo na cidade de Manaus resultou de uma 

intensa e longa convivência da população local com a língua e cultura japonesa no 

Estado uma vez que, segundo os dados de 2013 do Consulado Geral do Japão em 

Manaus, estão instaladas 32 empresas japonesas no Polo Industrial da cidade. Além 

disso, a região amazônica foi receptora de um grande contingente de imigrantes no 

século passado. Dessa forma, a considerável presença de japoneses na sociedade 

manauara e a oferta de vagas para pessoas que falam o idioma japonês têm 

ocasionado uma demanda pelo curso. Devido à grande especificidade contextual do 

curso em comento, há a necessidade de conhecer os discentes matriculados no 

recém-criado curso que em 2015 recebeu a quinta turma. Dessa maneira, o presente 

trabalho busca identificar e analisar a motivação dos estudantes vinculados ao curso 

com o intuito de serem, os dados e os resultados utilizados para melhor adequação do 

curso para o público local. Os dados foram coletados por meio de um questionário, 

usando a escala de Likert, compostas de 60 afirmativas relacionadas ao aprendizado 

de língua japonesa e a afinidade dos estudantes em relação aos falantes da língua em 

questão, a luz dos conceitos da teoria da autodeterminação e da motivação integrativa. 

O questionário foi aplicado a 55 estudantes distribuídos nas cinco turmas. Os 

resultados indicaram altos valores na motivação intrínseca e também na motivação 

integrativa. Nas discussões dos resultados foram apontadas implicações e pesquisas 

futuras que possam contribuir para a melhoria do curso. 

 

Palavras chave: Motivação; Letras - Japonês; UFAM. 

 

  



 

5 

 

 
 

SUMÁRIO 
 

RESUMO ........................................................................................................................ 4 

SUMÁRIO ......................................................................................................................... 5 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 6 

OBJETIVO ..................................................................................................................... 7 

OBJETIVO GERAL ....................................................................................... 7 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 7 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................................................................. 8 

MOTIVAÇÃO ................................................................................................ 8 

MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA E EXTRÍNSECA ........................................... 10 

TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO ........................................................ 11 

MOTIVAÇÃO INTEGRATIVA.................................................................... 13 

MOTIVAÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUA JAPONESA ................................. 13 

METODOLOGIA ........................................................................................................ 16 

PARTICIPANTES ........................................................................................ 16 

INSTRUMENTO .......................................................................................... 16 

PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS ............................................ 17 

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS ......................................... 18 

RESULTADOS ............................................................................................................. 18 

DISCUSSÃO ................................................................................................................. 22 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. ...................................................................................... 23 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 24 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES. ........................................................................ 26 

LISTA DOS APÊNDICES ........................................................................................... 27 

 



 

6 

 

INTRODUÇÃO 

O curso de Letras – Língua e Literatura Japonesa da Universidade Federal do 

Amazonas foi criado em 2010 recebendo sua primeira turma no ano de 2011. A criação 

do curso demonstra a longa convivência da população amazonense não só na língua, 

mas na cultura japonesa no Estado devido à presença japonesa na região, pois o 

Amazonas foi receptor de um grande contingente de imigrantes japoneses no século 

passado (BENCHIMOL, 2009). Além disso, segundo dados de 2013 do Consulado 

Geral do Japão em Manaus, há mais de 32 empresas japonesas instaladas no Distrito 

Industrial da cidade. Dessa forma, a considerável presença de japoneses na sociedade e 

na cultura manauara tem ocasionado uma demanda pelo curso. Porém, há a necessidade 

de conhecer melhor a motivação do público que vem em busca de um curso de 

licenciatura em língua japonesa. Uma vez que, como dito anteriormente trata-se de um 

curso novo, mas que tem altos níveis de evasão/desistência escolar por cada turma 

efetiva. A "motivação, ou o motivo, é aquilo que move uma pessoa ou que a põe em ação 

ou a faz mudar de curso." (BZUNECK. 2009, p. 9). Levando-se em consideração a 

importância das pesquisas sobre motivação na aprendizagem escolar, efetuadas por 

Bzuneck (2009), Boruchovitch (2008), Guimarães (2009) e outros teóricos, com a 

utilização da teoria da autodeterminação de Ryan e Deci (1981), partindo-se do fato de 

que esse modelo de pesquisa englobasse fatores que vão desde a desmotivação, 

motivação intrínseca e extrínseca. E a estudos da motivação integrativa de Gardner e 

Lambert (1972), fez-se a opção pela adaptação destas metodologias.  

De acordo com o exposto acima, o projeto de pesquisa “Demografia do Curso de 

Letras – Língua e Literatura Japonesa da UFAM: Motivação.” visa obter dados 

relacionados aos níveis de motivação intrínseca, extrínseca (regulação externa, 

regulação introjetada, regulação identificada e regulação integrada), desmotivação e 

motivação integrativa dos estudantes do curso. Com o intuito de serem utilizados para a 

melhoria do curso atual, dispondo aos professores e pesquisadores dados confiáveis que 

contribuirão na melhoria e adequação do curso através do relatório tecido ao final do 

estudo. O estudo esta organizado em três partes, na primeira é feito a fundamentação 

teórica acerca da motivação. Na segunda é apresentada a metodologia aplicada no 

estudo com descrição dos participantes, do instrumento, bem como os procedimentos 

das análises de dados. Na terceira parte são apresentados os resultados, a discussão e as 

considerações finais. 
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OBJETIVO 

OBJETIVO GERAL 

A pesquisa tem como objetivo de identificar e medir a motivação dos discentes 

matriculados no Curso de Letras - Língua e Literatura Japonesa à luz da Teoria de 

autodeterminação (SDT1) de Ryan e Deci (1981), utilizando como base o estudo feito 

por Rufini, Bzuneck e Oliveira (2011); Guimarães (2009); Boruchovitch (2008); 

Também será usado o estudo da motivação integrativa empregado no estudo de Diniz 

(2011) baseados em Gardner e Lambert (1972) para analisar as cinco turmas do 

recém-criado curso de Letras – Língua e Literatura Japonesa. Além do intuito dos 

resultados serem utilizados para a melhoria do curso atual, dispondo aos professores e 

pesquisadores dados confiáveis que contribuirão na melhoria e adequação do curso 

através do relatório final. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar a motivação dos estudantes do Curso de Letras - Língua e Literatura 

Japonesa; 

 Verificar a correlação entre o ano de ingresso dos alunos e a motivação e 

 Verificar a correlação entre a idade dos discentes com o nível de motivação; 

  

                                                
1 SDT –Self-determination theory. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta parte contém os fundamentos teóricos que embasam essa pesquisa. Ele é 

dividido em três subcapítulos: no primeiro ele apresenta os conceitos de motivação e 

desmotivação formulados por pesquisadores da área de aprendizagem escolar; o 

segundo faz a abordagem da motivação intrínseca e extrínseca com base na teoria da 

autodeterminação o e o terceiro faz a abordagem sobre a motivação integrativa e um 

apanhado sobre os estudos de motivação no ensino de Línguas Estrangeiras e Língua 

Japonesa.  

MOTIVAÇÃO 

A Motivação é um conceito de difícil definição, teóricos a descrevem como uma 

força interior e muito pessoal do indivíduo que o impulsiona a fazer algo ou seguir em 

frente, seja pelo prazer de realiza-la, seja por suas recompensas. Bzuneck (2009) no 

primeiro capítulo de seu livro “A motivação do aluno: Contribuições da Psicologia 

Contemporânea,” esclarece que:  

Uma primeira ideia sugestiva sobre motivação, normalmente aplicável a qualquer tipo de 

atividade humana, é fornecida pela própria origem etimológica da palavra, que vem do verbo 

latino movere, cujo tempo supino motum e o substantivo motivum, do latim tardio, deram 

origem ao nosso termo semanticamente aproximado, que é o motivo. Assim genericamente, a 

motivação, ou o motivo, é aquilo que move uma pessoa ou que a põe em ação ou faz mudar de 

curso. (BZUNECK. 2009, p.9).  

 

Sendo então motivação algo inerente ao comportamento humano lhe propiciando 

e auxiliando na chegada de um objetivo. Segundo Boruchovitch (2008), os primeiros 

estudos sobre a motivação do ser humano passaram a ser realizados nas décadas de 60 e 

70, como também passaram a incluir as cognições humanas. Todorov e Moreira, (2005) 

alertam que se faz necessário o estudo da Psicoterapia, Psicometria e Teoria da 

aprendizagem, para melhor entendimento sobre a origem do interesse pela pesquisa 

sobre motivação humana, mesmo sendo áreas de estudo diferentes, com pesquisas e 

métodos divergentes entre si. 

A motivação no contexto escolar foi progressivamente estudada, na história da Psicologia, sob 

ângulos diversos e assim criaram-se muitas teorias e abordagens. Nos dias atuais, como resultado 

dessa construção histórica, ela aparece como um objeto altamente complexo. (BZUNECK. 2009, 

p. 9). 

A partir das teorias ou abordagens originárias do estudo da motivação humana 

na Psicologia, estudiosos do âmbito educacional criaram alguns enfoques e tendências 
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para a aprendizagem no contexto escolar. Bzuneck (2009) alerta que tentar representar 

quais seriam os fatores que representam motivação, como ela atua, sua ocorrência, ou seu 

nível de interação depende do enfoque adotado pelo autor ou por uma teoria propriamente 

dita, pois “na vida humana existe uma infinidade de áreas diferentes e o assunto da 

motivação deve comtemplar suas especificidades.” (BZUNECK. 2009, p.10). Na 

presente pesquisa estará sendo considerado exclusivamente o contexto de aprendizagem 

escolar. 

O contexto de aprendizagem escolar é um ambiente que abrange diversas 

especificidades, os alunos estão sujeitos a diversas atividades que dependem da 

persistência da motivação para serem executadas, se diferenciando de outras atividades 

humanas, devendo executar tarefas de natureza cognitiva ou intelectual, que exigem 

processamento, elaboração e aplicação de diversos conhecimentos e resoluções de 

problemas. Sendo exercidas num ambiente grupal, seguindo rigorosamente um currículo 

ou grade escolar, diferenciando se conforme o avanço das séries e dos conteúdos 

abordados. Em sala de aula, os efeitos imediatos da motivação consistem no 

envolvimento ativo com as tarefas relacionadas ao processo de aprendizagem. Tal 

envolvimento consiste na aplicação de esforço no processo de aprender e com a 

persistência exigida para cada tarefa. Como consequência denomina-se desmotivado o 

aluno que não investe seus recursos pessoais, para a realização de tarefas, ou a faz com 

o mínimo de esforço, ocasionando até mesmo a desistência de tarefas que exigem mais 

persistência por falta de esforço pessoal (BZUNECK, 2009).  

Apesar de muitos professores observarem a ocorrência da desmotivação no 

âmbito escolar, não devemos generalizar sua ocorrência, pois muitas vezes eles estão 

apenas a atribuindo à causalidade para explicar o fracasso dos alunos e faz se necessário 

um estudo mais aprofundado dos aspectos que estão levando ao baixo desempenho 

escolar. (BZUNECK, 2009). Porém no que concerne ao problema de desmotivação nos 

alunos, devemos lembrar que ela não está restrita ao aluno, uma vez que:  

[Os] problemas de motivação estão no aluno, no sentido de que ele é o portador e o 

maior prejudicado. Mas isto não significa que ele seja o responsável, muito menos o único, por 

essa condição. Assim, não é correto generalizar que a motivação ou seus problemas são do aluno. 

(BZUNECK. 2009, p.24).  
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Bzuneck (2009) destaca também que a motivação do aluno deve se distinguir em 

dois aspectos no contexto escolar: quantitativo e qualitativo, que podem estar ligados ou 

não. Em termos quantitativos: 

[...], não se deve pensar que a motivação deva ser a mais intensa possível, na suposição de que 

sua relação com o desempenho é simplesmente linear, ou seja, quanto mais motivação melhor o 

desempenho. [...] a performance será melhor quando a motivação estiver num nível médio e 

decrescera quando ela for ou mais baixa ou mais alta [...] níveis excessivamente elevados de 

motivação rapidamente acarretam fadiga” (BZUNECK. 2009, p, 17).  

 

No que se refere aos seus aspectos qualitativos:  

[...] Existem tipos de motivação menos adaptadores e menos eficazes que os outros. Há alunos 

motivados, mas por razões errôneas, que produzem menor envolvimento com a aprendizagem e, 

consequentemente, piores resultados. Incluem-se nessa categoria os alunos que fazem rápido as 

tarefas com o objetivo de entregar logo, mesmo com baixa qualidade, fato que absolutamente 

não os preocupa. Outros vivem demais preocupados com notas, com diploma ou certificado ou 

com a ameaça de reprovação na serie escolar ou na disciplina. Outros ainda visam a não 

aparecerem como incompetentes; ou a aparecerem como os melhores ou os primeiros da classe, 

o que explica o fato de muitos alunos concluírem rápido demais a atividade exigida. 

(BZUNECK. 2009, p.18).  

 

Essas distorções na qualidade ou no tipo de motivação modificam o 

direcionamento da aprendizagem, uma vez que o esforço do aluno se direciona a fatores 

externos, e podem vir acompanhados de emoções negativas, como ansiedade, frustação, 

irritabilidade e medo. (BZUNECK, 2009). 

 

MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA E EXTRÍNSECA 

“Um conceito utilizado no estudo da motivação e, que também aparece no estudo 

da motivação para a aprendizagem escolar é o de motivação intrínseca e extrínseca.” 

(PFROMM, 1987; DECI, VALLERAND, PELLETIER & RYAN, 1991; LENS, 1994; 

PINTRICH E SCHUNK, 2002 apud SIQUEIRA e WECHSLER, 2006, p. 22). 

Guimarães (2009) afirma que:  

A motivação intrínseca refere-se à escolha e realização de determinada atividade por sua própria 

causa, por esta ser interessante, atraente ou, de alguma forma, geradora de satisfação. Tal 

comprometimento com a atividade é considerado ao mesmo tempo espontâneo, parte do 

interesse individual, e autotélico, isto é, a atividade é um fim em si mesma. 

(GUIMARÃES.2009, p. 37). 

 

Guimarães (2009) esclarece que um indivíduo intrinsicamente motivado faz suas 

atividades movidas simplesmente pelo prazer de executa-las, seja por curiosidade, 

satisfação ou ate mesmo por experiência para verificar o nível de domínio em certa 
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atividade. Sendo a motivação intrínseca inerente e inata do ser humano, buscando 

desafios e promovendo o desenvolvimento de suas capacidades. 

O aluno opta por aquelas atividades que assinalam oportunidade para o aprimoramento de suas 

habilidades, focaliza a atenção nas instruções apresentadas, busca novas informações, 

empenha-se em organizar um novo conhecimento de acordo com seus conhecimentos prévios, 

além de tentar aplica-lo em outros contextos. (GUIMARÃES. 2009, p. 38). 
 

A motivação extrínseca tem sido definida como motivação para trabalhar em 

resposta a algo externo à tarefa ou a atividade, com a obtenção de recompensas 

materiais ou sociais, de reconhecimento. Ela se faz presente quando à atividade for 

exercida por seu valor instrumental, ou seja, quando for percebida como meio para 

alcançar algo desejável ou pra escapar de alguma consequência prejudicial, objetivando 

atender aos comandos ou pressões de outras pessoas ou para demonstrar competências 

ou habilidades (RUFINI, BZUNECK e OLIVEIRA, 2011; GUIMARÃES, 2009).  

Um aluno extrinsecamente motivado é aquele que desempenha uma atividade ou tarefa 

interessado em recompensas externas ou sociais, um aluno com este tipo de motivação está 

mais interessado na opinião do outro, as tarefas são realizadas com o objetivo principal de 

agradar pais e/ou professores, para ter reconhecimento externo, receber elogios ou apenas para 

evitar uma punição (PFROMM, 1987; DECI, VALLERAND, PELLETIER & RYAN, 1991; 

LENS, 1994; PINTRICH E SCHUNK, 2002 apud SIQUEIRA e WECHSLER, 2006, p. 22). 

 

Quando comparada à motivação intrínseca, constatasse que a motivação extrínseca foi bem 

menos estudada. Vista, inicialmente, como um contraponto à motivação intrínseca, a 

extrínseca caracteriza-se pela realização da ação pelo indivíduo, visando o reconhecimento ou 

o recebimento de recompensas materiais ou sociais. Enquanto a motivação intrínseca é tida 

como autônoma, a extrínseca se relaciona com o controle externo. (BORUCHOVITCH. 2008, 

p. 32). 

 

TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO 

“A teoria da autodeterminação (self-determination theory – SDT) foi 

elaborada em 1981, por Richard M. Ryan e Edward L. Deci” (SILVA, WENDT, 

ARGIMON, 2010, p. 352). De acordo com essa teoria: 

[...], podem identificar-se graus de autodeterminação na própria motivação extrínseca, [...], a 

autorregulação do comportamento segue um continuum com as varias possibilidades de 

motivação humana. Primeiro, configura-se o nível de desmotivação, caracterizado pela 

ausência de intenção ou motivação. (RUFINI, BZUNECK, OLIVEIRA. 2011, p.2) 

 

Em seguida esse continuum apresenta diferentes níveis de regulação da 

motivação extrínseca. Abaixo serão listados cada uma das subdivisões, respectivamente. 
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1. Regulação externa: o estudante atende a controladores externos, como pressões, 

incentivos ou recompensas para justificar seu envolvimento, ou para evitar 

punições. 

2. Regulação introjetada: é interna ao estudante porque não necessita da presença 

concreta do controle externo, agindo para evitar sentimento de culpa, ansiedade, mas 

permanece separada dos propósitos ou desejos do próprio individuo.  

3. Regulação identificada: o estudante passa a considerar o comportamento a como de 

importância pessoal ou a regulação são percebidos e aceitos como pessoais.  

4. Regulação integrada: o estudante assume o comportamento por escolha pessoal, é o 

nível mais elevado do desenvolvimento, refere-se ao caráter autônomo e 

autodeterminado da motivação. (RUFINI, BZUNECK e OLIVEIRA, 2011; 

GUIMARÃES, 2009).  

“Mesmo permanecendo instrumentais em relação à aprendizagem e 

desempenho, os comportamentos regulados de forma integrada têm importância similar 

aos comportamentos intrinsecamente motivados, que são autotélicos” (GUIMARÃES, 

2009, p. 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Continuum de desenvolvimento. 

Fonte: baseado em Leal; Miranda; Carmo (2013, p. 164), adaptado de Gagné e Deci (2005, p. 336).  
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MOTIVAÇÃO INTEGRATIVA 

“As pesquisas sobre a motivação no contexto do ensino e aprendizagem de LE2 

tem resultado em um grande número de teorias, enfatizando uns ou outros aspectos 

deste construto, de acordo com o foco de estudo dos próprios pesquisadores.” (DINIZ, 

2011, p.14).  

“Gardner (1972), em um trabalho conjunto com Lambert, divide a motivação em 

dois tipos: instrumental e integrativa”. Gardner; Macintyre (1992) apud Acosta (2011, 

p. 46). Na presente pesquisa, estará sendo considerado exclusivamente o contexto de 

motivação integrativa. DINIZ (2011) esclarece que: 

 [...] motivação integrativa, [...] seria a motivação em aprender uma 

segunda língua por causa de sentimentos positivos que o individuo nutre em 

relação à comunidade falante daquela língua. Ela seria composta por [...] 

integratividade, que seria o interesse em aprender a língua falada para 

aproximar-se de outros grupos, no caso a comunidade falante daquela LE; as 

atitudes em relação ao contexto de aprendizagem formal (professor, colegas 

e outros aspectos abrangidos pelo ambiente de aprendizagem formal) [...]. 

MOTIVAÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUA JAPONESA 

Diversas pesquisas sobre motivação escolar no ensino de línguas estrangeiras 

têm sido conduzidas, internacionalmente e nacionalmente. Porém, no que concerne ao 

ensino de língua japonesa como Língua Estrangeira (LE) o âmbito de pesquisa ainda se 

encontra pouco explorado em nossas escolas e universidades brasileiras. Podendo 

diversos fatores serem enumerados como falta de interesse pela área da pesquisa, falta 

de turmas para a investigação, baixa procura do curso no país, falta de investimentos na 

área e etc. Cabe, entretanto, ressaltar que mediante revisão de literatura esse número 

considerado baixo está crescendo mesmo que timidamente. Primeiramente começaremos 

com os trabalhos sobre motivação humana na área de educação e línguas estrangeiras em 

geral e após veremos especificamente em língua japonesa. 

Boruchovitch (2008) no seu trabalho (“A motivação para aprender de estudantes 

em cursos de formação de professores”) tem como base as Teorias Sociocognitivas da 

Motivação, tendo como objetivos identificar o tipo de motivação para aprendizagem de 

225 alunos, em curso de Formação de Professores, de instituições de ensino superior, 

públicas e privadas do Estado de São Paulo. Os dados foram coletados mediante um 

questionário em escala Likert, destinado a alunos universitários, baseado em literatura 

                                                
2 Línguas Estrangeiras. 
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da área, seja internacional e nacional, chamado de “Escala de Avaliação da Motivação 

para Aprender para Universitários – EMA-U (BORUCHOVITCH& NEVES, 2004).”. 

Nos seus resultados a motivação intrínseca predominou na amostra, ressaltando a 

importância da auto-regulação no processo de aprendizagem e de olhar diferenciado 

sobre os alunos em ensino de Letras. 

Guimarães e Bzuneck (2008) em seu trabalho (“Propriedades psicométricas de 

um instrumento para avaliação da motivação de universitários”) fala a respeito da 

motivação dos estudantes e da origem da Teoria da Autodeterminação. Participaram do 

estudo 388 estudantes universitários de três instituições de ensino superior do norte do 

Paraná. Com base na Teoria da Autodeterminação, a pesquisa teve por objetivo levantar 

as propriedades psicométricas de uma versão brasileira da Escala de Motivação 

Acadêmica (EMA). Sendo realizada a Analise Fatorial e encontrados sete fatores que 

revelaram boa consistência interna, com exceção da avaliação da motivação extrínseca 

por regulação identificada. As correlações entre as variáveis apoiaram a proposição de 

um continuum de autodeterminação para os tipos de regulação do comportamento.  

Albuquerque (2013) em seu trabalho (“Fatores Motivacionais Dos Estudantes 

Brasileiros De Japonês Como Le”) teve como objetivo verificar a motivação dos alunos 

do curso de graduação e Letras – Japonês em ingressarem no curso e nele 

permanecerem e analisar a forma como esses alunos sentem a relevância do curso para 

seus futuros profissionais. Os dados da pesquisa foram coletados através de questionário 

em escala Likert e questões objetivas baseadas no método AMTB (Attitudes/Motivation 

Test Baterry– GARDNER, 1985), entrevistas semiestruturadas e observações de aula. 

Mesmo com seu enfoque nas hipóteses de Krashen divididas em cinco tópicos: 

Distinção entre Aquisição e Aprendizagem; Ordem Natural; Input; Monitor e Filtro 

Afetivo e nos conceitos de motivação apresentados por Ricardo Schütz que conceitua 

motivação como: motivação indireta (ou instrumental) que impulsiona o aluno em 

direção ao objetivo intermediário, e a motivação direta que o impulsiona a alcançar seu 

objetivo de forma a satisfazer sua necessidade. Ao final trabalho a autora conclui que a 

maior parte dos alunos ingressou no curso devido a afinidade com a cultura japonesa, 

como a cultura pop de anime e mangás e que a maneira como o tema lecionado na sala 

de aula pelo professor é abordado é de suma importância para a motivação/desmotivação 

do aluno.  
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Lima (2009) em seu trabalho, (“Porque aprender japonês: entre a motivação 

instrumental e o símbolo de etnicidade”) teve como objetivo inferir quais seriam as 

motivações que levam os alunos a investir na aprendizagem de língua japonesa, em que 

situações a língua é utilizada em ambiente familiar, e quais fatores contribuem para que 

ela não seja utilizada em domínio familiar, em modelo qualitativa foi realizada em uma 

escola de língua japonesa situada nas dependências da Associação Nipo-Brasileira De 

Goiás, na cidade de Goiânia, dos quais os participantes totalizaram 36 alunos com idades 

entre 5 e 53 anos e todos eram descendentes de japoneses. Se baseando no paradigma 

qualitativo de pesquisa de cunho etnográfico de Ludke e André (2005); Erickson (1996), 

e a estudos de bilinguismo de Baker (1997); Mello (1999 e 2003); Prudente (2006) e entre 

outros, a autora ao final concluiu 4 pontos importantes: primeiro que devido ao 

posicionamento geográfico da cidade, a maior parte dos falantes acabaram por isolar o 

contato com outras comunidades após a chegada dos primeiros descendentes, segundo: a 

necessidade profissional uma vez que era necessário que eles se comunicassem em 

português para assegurar seus trabalhos, terceiro: a educação dos filhos , pois mesmo que 

tivessem contato com a língua nativa dos pais ate os 6 ou 7 anos ao ingressarem nas 

escolas brasileiras acabaram por perder o idioma dos país e quarto: o casamento dos pais 

com brasileiros (as) que ao se casarem deixaram de transmiti-las para os filhos, 

ressaltando o papel da mãe que é de suma importância na aprendizagem de língua 

japonesa. As limitações da pesquisa são o fato de o método da análise de dados não ter 

sido especificado, nem qual foi o critério de avaliação das perguntas mais recorrentes. 

Além de não ter uma teoria de motivação humana como base ou explicação.  
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METODOLOGIA  

PARTICIPANTES 

A amostra foi composta por 55 alunos do curso de Letras – Língua e Literatura 

Japonesa da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, com faixa etária entre 17 e 

66 anos, coletadas no período de duas semanas, entre os dias 19 de maio a 02 de junho 

de 2015. Desse total, 22 são do gênero masculino e 33 do gênero feminino. Para a 

pesquisa foi considerado como amostra apenas os alunos matriculados no curso de 

Língua Japonesa, sendo descartados os respondentes que frequentam as aulas, mas que 

estão vinculados a outros cursos, ou seja, que frequentam as aulas de Língua Japonesa 

como matéria optativa.  

 

INSTRUMENTO 

O instrumento de avaliação dos níveis de motivação foi o questionário formulado 

com base nos artigos em inglês, "Cross-grade analysis of Chinese students' English 

Learning motivation: a mixed – methods-study” de Qian-Mei Zhang e Tae-Young Kim 

(2013) e “Examining kanji learning motivation using self-determination theory” de 

Mitsuko Tanaka (2013). Entretanto, nem todas as perguntas de ambos os questionários 

originais foram utilizadas devido às perguntas ou serem demasiadamente repetitivas ou 

não se encaixarem ao contexto do estudo. Em algumas das afirmações, foram feitas 

modificações a fim de adaptar ao contexto pesquisado. Por exemplo, a afirmação 

“Learning English is important in China” foi adaptada para “Aprender japonês é 

importante no Amazonas”. O processo de tradução, edição e revisão foi feito de maneira 

que fosse devidamente traduzido da língua inglesa para a língua portuguesa e da língua 

portuguesa novamente para o inglês, para evitar discordâncias em sua tradução.  

O questionário foi composto de 60 afirmativas representando o continuum de 

autoregulação proposto pela Teoria da autodeterminação em escala Likert de cinco 

pontos, (01: Discordo totalmente a 05: Concordo totalmente). Dentre as afirmativas 17 

são de conteúdo intrínseco, 28 de conteúdo extrínseco (13 de regulação externa; 04 de 

regulação identificada; 07 de regulação introjetada e 04 de regulação integrada), 05 de 

desmotivação e por último, 10 afirmações de motivação integrativa. A pontuação do 

questionário varia de 60 a 300 pontos. Um exemplo dos itens da subescala de motivação 
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intrínseca é o enunciado: a língua japonesa é interessante. Quanto à motivação 

extrínseca, como descrito na fundamentação teórica, pode ser subdividida em regulação 

externa; regulação introjetada; regulação identificada e a integrada. Abaixo serão 

listados exemplos das afirmativas de cada uma das subdivisões, respectivamente.  

1. Regulação externa: iria me ajudar enquanto estiver viajando no exterior no 

futuro; 

2. Regulação introjetada: não desejo que meus amigos ou colegas de classe me 

subestimem; 

3. Regulação identificada: falar japonês fluentemente é um símbolo de boa 

educação e aperfeiçoamento;  

4. Regulação integrada: japonês é uma importante língua internacional no 

mundo.  

Finalizando, um exemplo da subescala de desmotivação é a afirmativa: não me 

interesso em aprender japonês, e da motivação integrativa é a afirmativa: eu gosto de 

japoneses.  

PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS 

Após a finalização do questionário, foi feito um teste piloto com 02 alunos 

voluntários para que os mesmos o respondessem e dessem um olhar crítico a respeito 

das afirmações ou sugerissem modificações. Após esse processo foi feito contato com 

os professores do curso em questão para que os mesmos cedessem alguns minutos de 

suas aulas para a aplicação do questionário. Na administração da pesquisa, antes de ser 

distribuído nas turmas, foi explicado o caráter do estudo e seus os objetivos. Também 

foi assegurado através do Termo de Consentimento (apêndice A), o caráter confidencial 

das respostas e a não identificação dos participantes, bem como a natureza voluntária da 

participação, em duas vias nas quais, uma seguiu anexada ao questionário e outra 

ficando com o participante. Antes de responderem o questionário com as afirmativas 

(apêndice C), foi solicitado o preenchimento de informações gerais como idade, sexo, 

período de ingresso e o período atual da faculdade, tempo3 de estudo da língua 

japonesa, tempo de estudo de outra língua estrangeira e alguma viagem ao Japão 

                                                
3 Os resultados relativos ao tempo de estudo da Língua Japonesa, tempo de estudo de outra língua estrangeira e alguma viagem ao Japão, 

não entraram para as estatísticas desse estudo. 
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(apêndice B). Foram gastos em média 15 a 20 minutos para o preenchimento do 

instrumento.  

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados foi realizada através do programa Excel 2010. Entre os 

participantes 22 são do sexo masculino e 33 do sexo feminino. Destes 55 estudantes, 07 

são alunos ingressantes no ano de 20114, 04 do ano de 2012, 11 do ano de 2013, 11 do 

ano de 2014 e 22 do ano de 2015, dos quais seguindo o critério estabelecido pela 

frequência da disciplina de Introdução à Língua Japonesa, Língua Japonesa II, Língua 

Japonesa, Língua Japonesa IV, Língua Japonesa VI, Língua Japonesa VII. Definiu-se 

que: 04 são finalistas do 9° período, 05 são do 7° período, 12 são do 5° período, 12 do 

3° período e 22 do 1° período. 

TABELA 1 – Dados relativos aos participantes. 

 
 

 

RESULTADOS  

 

Um dos objetivos do presente estudo foi à identificação da motivação escolar 

das 05 primeiras turmas do Curso de Letras – Língua e Literatura Japonesa à luz da 

Teoria de autodeterminação (SDT), em seu continuum de desenvolvimento: motivação 

intrínseca, motivação extrínseca, desmotivação e a motivação integrativa de Gardner. 

Ao estabelecer uma relação com o índice de motivação com o ano de ingresso 

dos estudantes, ficou clara que há tendência da motivação intrínseca ser maior entre os 

calouros e esse índice ser menor entre aqueles estudantes que já estão há mais tempo no 

curso (Tabela 1). Assim, a média da Motivação Intrínseca é menor na turma de 2011, a 

da turma de 2012 é levemente mais alta que a da turma de 2011. O valor atribuído à 

motivação intrínseca da turma de 2013 é praticamente similar à turma de 2012. A turma 

                                                
4 O ingresso no curso de Letras – Língua e Literatura Japonesa da Universidade Federal é anual. 

Sexo 
Nº de 

estudantes  
Ano Ingresso 

Nº de 
estudantes  

Período 
Nº de 

estudantes 

Feminino 33 
 

2011 07 
 

9º Período 04 

Masculino 22 
 

2012 04 
 

7º Período 05 

  
 

2013 11 
 

5º Período 12 

   
2014 11 

 
3º Período 12 

   
2015 22 

 
1º Período 22 
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de 2014 apresenta maiores valores de motivação intrínseca, inclusive em comparação 

aos da turma de 2015 que acabaram de ingressar.  

O índice de Motivação Extrínseca apresenta a mesma tendência quando uma 

relação com as turmas é estabelecida. A primeira turma, a de 2011, novamente 

apresenta menor índice. Os índices das turmas de 2012, 2013 e 2014 apresentaram 

números gradativamente maiores e há uma quebra na tendência na turma de 2015 

(Tabela 2).  

Em relação à Desmotivação, a pontuação tem seu valor invertido. Dessa maneira, 

quanto mais próximo a 5, menor a desmotivação. A Motivação Integrativa na turma de 

2011, 2012 é tem um leve aumento, a turma de 2013 é a que tem a menor média, tendo 

um aumento considerativo em 2014 até atingir seu maior nível na turma de 2015. 

Os índices da motivação integrativa apresentam tendência similar a da 

Motivação Extrínseca, a turma de 2013 apresenta o menor índice, a primeira turma de 

2011, apresenta o segundo menor índice. Os índices das turmas de 2012 e 2014 

apresentaram números gradativamente maiores, até atingir seu maior nível na turma de 

2015. (Tabela 2).  

 

 

TABELA 2 - Média das motivações da amostra por anos de ingresso. 

 

Nº Quest. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

17 Mot. Intrínseca  4.08 4.26 4.21 4.42 4.37 

28 Mot. Extrínseca 3.56 3.63 3.75 4.03 3.90 

5 Desmotivação 4.43 4.75 4.60 4.69 4.81 

10 Mot.Integrativa. 3.60 3.88 3.40 4.09 4.18 
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TABELA 3 - Correlação dos índices de Motivação Intrínseca e Extrínseca com o ano de ingresso dos estudantes.

 

 

 

 

A média da Motivação Intrínseca é menor no ano de 2011, tem um aumento considerativo no ano de 2012, tendo uma leve quebra de 

crescimento no ano de 2013, Já a turma de 2014 apresenta maiores valores de motivação intrínseca, inclusive em comparação ao ano de 2015, 

onde os alunos acabaram de ingressar. A Motivação Extrínseca é menor no ano de 2011, tem um leve aumento no ano de 2012, 2013, atingindo 

seu maior nível no ano de 2014, tendo novamente uma quebra de crescimento no ano de 2015.  
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TABELA 4 - Correlação dos índices de Desmotivação e Motivação Integrativa com o ano de ingresso dos estudantes. 

  

A pontuação tem seu valor invertido para os itens relativos à Desmotivação, assim quanto mais próximo a 05, maior a motivação. Os 

resultados mostram que o ano de 2015 apresenta os maiores valores de motivação, os valores do ano de 2013 e 2014 são praticamente similares e 

que o ano de 2011 apresenta os menores valores de motivação se comparada ao ano de 2012 e 2013. 

O ano de 2013 é o que apresenta os menores valores de Motivação Integrativa, se comparadas aos anos de 2011, 2012, tendo um aumento 

considerativo no ano de 2014, até atingir seu maior nível no ano de 2015.   
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TABELA 5 - Correlação da média do índice de motivação com a idade dos estudantes.  

 

 

Participantes entre as idades de 17 a 27 anos são os que apresentam as maiores médias de motivação no ensino de Língua Japonesa, 

porém nessa mesma escala os participantes com idades entre 42 e 66 anos também apresentam maiores índices de motivação, se comparados com 

os menores níveis que estão entre os participantes de 18 a 35 anos. Quebrando o paradigma ou a crença de quanto mais idade, menor a motivação 

para a aprendizagem.  
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TABELA 6 - Média dos índices de motivação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne à média do número de afirmativas, a motivação intrínseca apresenta maior média em relação à motivação extrínseca, 

mesmo com o número de afirmativas menor que a mesma. Como descrito no inicio dos resultados, a desmotivação teve seus valores invertidos, 

ou seja, quanto mais próxima de 05, mais motivados os alunos estão, significando que a média de desmotivação foi considerada baixa, por estar 

acima de 4. Já a motivação integrativa teve uma média levemente maior que a de motivação extrínseca. 

TABELA 7- Média dos níveis de motivação relacionados ao número de afirmativas das subdivisões da motivação extrínseca da amostra total. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como mostra à tabela, a regulação externa e a regulação identificada têm valores praticamente similares, a regulação introjetada é a 

subdivisão com a menor média de todas as subdivisões da motivação extrínseca. Enquanto a regulação integrada apresenta média menor que a 

regulação externa e a regulação identificada.   

Invertido Nº Quest. M.A. 

Mot. Intrinseca . 17 4.30 

Mot. Extrinseca. 28 3.83 

Desmotivação. 5 4.69 

Mot. integrativa . 10 3.91 

Total 60 
 

Subdivisões da Motivação 

Extrínseca. Nº Quest. M.A. 

Regulação Externa. 13 4.23  

Regulação Introjetada. 7 3.23 

Regulação Identificada. 4 4.24 

Regulação Integrada. 4 4.02 

Total 28 
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TABELA 8 - Média dos níveis de motivação relacionados com o número de afirmativas da amostra total. 

 

A tabela descreve as médias de cada um dos 17 itens classificados como motivação intrínseca, demonstrando que as médias são 

relativamente estáveis, mesmo com algumas oscilações em seus valores, ela segue o padrão de 3.13 a 4.73.   

   
ITENS Motivação Intrínseca 1 2 3 4 5 MÉDIA 

1 Motivação Intrínseca  0 0 2 11 42 4.73 

2 Motivação Intrínseca  1 4 7 17 26 4.15 

3 Motivação Intrínseca  0 1 5 11 38 4.56 

5 Motivação Intrínseca  0 1 17 18 19 4.00 

7 Motivação Intrínseca  0 1 10 11 33 4.38 

12 Motivação Intrínseca  0 1 6 17 31 4.42 

16 Motivação Intrínseca  3 7 30 10 5 3.13 

19 Motivação Intrínseca  0 2 10 12 31 4.31 

20 Motivação Intrínseca  0 0 6 14 35 4.53 

25 Motivação Intrínseca  1 3 26 19 6 3.47 

27 Motivação Intrínseca  0 0 13 21 21 4.15 

28 Motivação Intrínseca  0 0 2 16 37 4.64 

29 Motivação Intrínseca  0 0 2 16 37 4.64 

30 Motivação Intrínseca  0 0 6 15 34 4.51 

31 Motivação Intrínseca  0 2 5 15 33 4.44 

32 Motivação Intrínseca  0 0 5 17 33 4.51 

33 Motivação Intrínseca  0 1 3 14 37 4.58 
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TABELA 9 - Média dos níveis de motivação extrínseca com o número de afirmativas da amostra total. 

 

A tabela descreve as médias de cada um dos 28 itens classificados como reguladores da motivação extrínseca, a regulação externa segue o 

padrão de 2.35 a 4.58. A regulação introjetada segue o padrão é o de 3.07 a 3.53. Enquanto a regulação identificada segue o padrão 3.62 a 4.47.    

ITENS Motivação Extrínseca 1 2 3 4 5 MÉDIA 

4 Regulação Externa 0 1 3 18 33 4.51 

9 Regulação Externa 16 12 15 6 6 2.53 

10 Regulação Externa 10 9 17 12 7 2.95 

11 Regulação Externa 0 3 5 19 28 4.31 

14 Regulação Externa 17 11 19 7 1 2.35 

15 Regulação Externa 6 14 21 10 4 2.85 

17 Regulação Externa 1 0 3 17 34 4.51 

18 Regulação Externa 1 1 8 17 28 4.27 

41 Regulação Externa 0 0 3 17 35 4.58 

42 Regulação Externa 1 0 5 14 35 4.49 

43 Regulação Externa 0 0 12 19 24 4.22 

44 Regulação Externa 0 0 6 22 27 4.38 

45 Regulação Externa 0 0 5 25 25 4.36 

37 Regulação Introjetada 5 6 27 7 10 3.20 

38 Regulação Introjetada 4 8 24 8 11 3.25 

39 Regulação Introjetada 4 6 17 13 15 3.53 

40 Regulação Introjetada 8 5 25 9 8 3.07 

6 Regulação Identificada 0 4 21 12 18 3.80 

13 Regulação Identificada 3 6 19 8 19 3.62 

23 Regulação Identificada 0 0 6 17 32 4.47 
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A regulação integrada segue o padrão é o de 3.69 a 4.20. Enquanto a desmotivação segue o padrão 4.62 a 4.78, por ultimo motivação 

integrativa segue o padrão de 3.75 a 4.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itens Motivação Extrínseca 1 2 3 4 5 MÉDIA 

24 Regulação Identificada 1 1 10 13 30 4.27 

34 Regulação Identificada 0 1 9 21 24 4.24 

35 Regulação Identificada 1 2 19 14 19 3.87 

36 Regulação Identificada 1 2 11 17 24 4.11 

8 Regulação Integrada 2 4 15 22 12 3.69 

21 Regulação Integrada 0 1 7 27 20 4.20 

22 Regulação Integrada 0 1 13 25 16 4.02 

26 Regulação Integrada 0 5 14 28 8 3.71 

46 Desmotivaçao 0 0 3 9 43 4.73 

47 Desmotivaçao 0 2 2 11 40 4.62 

48 Desmotivaçao 0 0 4 11 40 4.65 

49 Desmotivaçao 0 0 1 10 44 4.78 

50 Desmotivaçao 1 0 2 10 42 4.67 51 Mot. integrativa 3 1 16 22 13 3.75 

52 Mot. integrativa 1 3 14 25 12 3.80 

53 Mot. integrativa 1 2 4 32 16 4.09 

54 Mot. integrativa 1 2 6 28 18 4.09 

55 Mot. integrativa 1 1 11 26 16 4.00 

56 Mot. integrativa 0 1 9 24 21 4.18 

57 Mot. integrativa 0 2 15 18 20 4.02 

58 Mot. integrativa 0 1 10 24 20 4.15 

59 Mot. integrativa 0 2 13 21 19 4.04 

60 Mot. integrativa 5 12 22 10 6 3.00 
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DISCUSSÃO 

Os dados obtidos no presente estudo indicaram altos valores na motivação 

intrínseca e um menor valor na motivação extrínseca. Uma das hipóteses iniciais desta 

pesquisa era de que a motivação extrínseca dos discentes do curso era maior que a 

motivação extrínseca. Presumia-se que os alunos, num primeiro olhar, se mantinham 

no curso devido às recompensas externas como a obtenção do diploma, status de estar 

vinculado ao uma universidade federal ou até mesmo por acomodação. Porém, apesar 

da complexidade da língua, acabam por se manterem através da motivação intrínseca, 

que pode não ter o mesmo valor do que ao início do curso, porém se mantem estável 

no decorrer do tempo demonstrando o papel de suma importância que ela tem na 

aprendizagem não só de Língua Japonesa, mas como no ensino de línguas em geral. 

Guimarães (2009) esclarece que é evidente a relação da motivação intrínseca com a 

aprendizagem, uma vez que os alunos aprendem por gostarem ou estarem interessados 

por determinado assunto, mas também pelas recompensas externas como notas, 

diplomas e aprovação de pais, professores e amigos. E que “a percepção de progresso 

produz senso de eficácia em relação ao que esta sendo aprendido, gerando expectativas 

positivas de desempenho e realimentando a motivação para aquela tarefa ou atividade” 

(GUIMARÃES. 2009, p.38). 

Contudo os níveis de desmotivação demonstraram claramente a dificuldade de 

se inferir desmotivação num questionário de auto-relato, o que caracteriza a pesquisa 

quantitativa, umas vez que os alunos são propensos a responderem as afirmações mais 

desejáveis socialmente. Porém neste sentido Bzuneck alerta que:  

[...], não se deve generalizar indiscriminadamente a ocorrência de desmotivação entre os 

alunos. É altamente plausível que, em muitas salas de aula de nosso país, esse problema seja 

bem restrito, talvez inexistente. [Porém] não se descarta a probabilidade de que o fenômeno 

seja muito mais frequente e até mais sério do que se tem relatado. (BZUNECK. 2009, p.14).  

 

No que se refere à motivação integrativa, apesar de algumas oscilações seus 

valores mostraram-se altos, demonstrando que os alunos tem grande desejo de se 

identificar com a cultura da língua japonesa, não ao ponto de se tornar um membro da 

sociedade japonesa ou querer ser um deles, mas no sentido de conhecer a língua em 

toda sua essência e de poder ter o interagir com os falantes da língua. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Nesta pesquisa, foi feito um levantamento sobre a motivação dos alunos de 

graduação do curso de Letras – Língua e Literatura Japonesa e procuramos obter os 

valores relativos à motivação intrínseca, motivação extrínseca (regulação externa, 

regulação introjetada, regulação identificada e regulação integrada), desmotivação dos 

alunos integrantes das 5 turmas, utilizando como base nos estudos feitos sobre 

motivação e a Teoria de autodeterminação (SDT), em seu continuum de 

desenvolvimento e da motivação integrativa.  

Observamos que a limitação dos resultados reside na amostra de 55 estudantes. 

Apesar de ser considerado uma amostra representativa, considerando a população de 82 

alunos matriculados no curso no primeiro período de 2015, ao serem divididas e 

analisadas por turmas, a turmas de 2012 foi representada por apenas 4 discentes, fato 

esse que pode ocasionado uma distorção nos resultados. 

Além de que algumas questões em aberto do questionário não entraram para as 

estatísticas deste relatório como: Estuda japonês há quanto tempo?; Estuda outra 

língua?; Além do português fala fluentemente outra(s) línguas(s)?; Já viajou para o 

Japão alguma vez? Podendo essas respostas constituir outro objeto de pesquisa ao serem 

relacionados com os resultados da motivação de Língua Japonesa futuramente. 

Esperamos que este o resultado e as implicações desse estudo possam servir de 

auxílio para futuras pesquisas sobre o assunto e que possa ainda inspirar professores e 

alunos não só do curso de Língua Japonesa, mas também ao ensino em geral de línguas 

estrangeiras a continuarem com o trabalho e estudo que fazem da mesma. 

  



 

24 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ACOSTA, Jose Luiz Da Silva. Ensino De Língua Inglesa: Motivação e 

Planejamento. A Margem - Revista Eletrônica de Ciências Humanas, Letras e Artes / 

ISSN 2175-2516. Seção Estudos, Uberlândia, ano 4, n. 8, p. 45-50, jul./dez. 2011 45. 

ALBUQUERQUE. Jackeline Mariano de, Fatores Motivacionais dos 

Estudantes Brasileiros De Japonês Como Le. Monografia (Licenciatura em Língua 

Japonesa) - Universidade de Brasília. UNB. 2013 

BEZERRA. Isabel Cristina Rangel Moraes. Aquisição De Segunda Língua 

De Uma Perspectiva Linguística A Uma Perspectiva Social. Soletras. Ano III, Nos. 

05 e 06. São Gonçalo: UERJ, 2003, p. 31 – 52. 

BENCHIMOL, Samuel. Amazônia Formação Social e Cultural. Manaus: 

Valer. 2009, p. 467. 

BORUCHOVICHT, Evely. A motivação para aprender de estudantes em 

cursos de formação de professores. Educação, Porto Alegre, v. 31, n. 1, p. 30-38, 

jan./abr. 2008. 

BZUNECK, José Aloyseo. & BORUCHOVITCH, Evely. A Motivação do 

Aluno: contribuições da psicologia contemporânea. 4. ed., RJ: Editora Vozes, 2009. 

CAVENAGHI. Ana Raquel Abelha. A Motivação De Adolescentes Para 

Aprendizagem De Língua Estrangeira E Suas Percepções Do Contexto De Sala De 

Aula. Londrina - PR, UEL, 2010. 119f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade Estadual. 

DINIZ, André Monteiro. A flutuação no processo de aprendizagem de 

línguas estrangeiras. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Do Pará, Instituto 

De Letras e Comunicação, Programa de Pós Graduação em Letras, Belém, 2011.  

ESTARNECK. Edson de Siqueira, SILVA, Viviane Freitas da. Motivação no 

ensino de língua inglesa: uma experiência de observação em uma escola pública. 

Revista Semioses | Rio de Janeiro | Vol. 01 | N. 07 | Agosto de 2010 | Semestral. Artigos.  

FARIAS, Roberta Andrade. Motivação na aprendizagem de língua inglesa: 

estudou de caso na zona rural de Cabaceiras/PB. Revista Fronteira Digital. Ano II, nº 

04 - Ago. – Dez. 2011  

GUIMARÃES, Sueli Edi Rufini., BZUNECK, José Aloyseo. Propriedades 

psicométricas de um instrumento para avaliação da motivação de universitários. 



 

25 

 

Ciencias & Cognição. 2008; Vol 13: 101-113. 

GUIMARÃES, Sueli Edi Rufini. Motivação Intrínseca, Extrínseca e o uso de 

recompensas em sala de aula - A Motivação do Aluno: contribuições da psicologia 

contemporânea. 2009, 4. ed., RJ: Editora Vozes, 2009. 

LEAL, Edvalda Araújo. & MIRANDA, Gilberto José. & CARMO, Carlos 

Roberto Souza. Teoria da Autodeterminação: uma Análise da Motivação dos 

Estudantes do Curso de Ciências Contábeis. R. Cont. Fin. – USP, São Paulo, v. 24, n. 

62, p. 162-173, maio/jun./jul./ago. 2013. 

LIMA, Marley Francisca de. Por Que Aprender Japonês: Entre A Motivação 

Instrumental e O Símbolo De Etnicidade. ANAIS XX ENPULLJ – VII CIEBJ, 2009. 

p. 417 – 425. 

QIAN. Mei Zhang, TAE. Young Kim. Cross-grade analysis of Chinese 

students' English Learning motivation: a mixed - methods study. Disponível em: < 

http://link.springer.com/article/10.1007/s12564-013-9288-3#page-1   

RUFINI, Sueli Edi., BZUNECK, José Aloyseo., OLIVEIRA, Katya Luciane de. 

Estudo de validação de uma medida de avaliação da motivação para alunos de 

ensino fundamental. Psico-USF, v. 16, n. 1, p. 1-9, jan./abril 2011. 

SIQUEIRA, Luciana Gurgel Guida e WECHSLER, Solange M. Motivação 

para a Aprendizagem Escolar: Possibilidade de Medida. Avaliação Psicológica, 

2006, 5(1), pp. 21-31. 

SILVA. Marli Appel, WENDT, Guilherme Welter, & ARGIMON, Irani 

Iracema de Lima. A teoria da autodeterminação e as influências socioculturais 

sobre a identidade. Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 16, n. 2, p. 351-369, ago. 

2010. 

TANAKA, Mitsuko. Examining kanji learning motivation using 

self-determination theory. Elsevier 2013. Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0346251X13001139?via=ihub 

TODOROV, João Cláudio & MOREIRA, Márcio Borges. O Conceito de 

Motivação na Psicologia. Vol. VII, nº 1, 119-132. Revista Brasileira de Terapia 

Comportamental e Cognitiva 119, 2005.  

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0346251X13001139?via=ihub


 

26 

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES. 

 

Nº Descrição Ago 

2014 

Set Out Nov Dez Jan 

2015 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

2015 

1. Início da Pesquisa. X X X          

2. Pesquisa bibliográfica.   X X X X       

3. Revisão do 

questionário. 

      X X X X   

4. Aplicação do 

questionário. 

         X X  

5. Apuração dos dados           X X 

6. Análise dos dados 

levantados. 

          X X 

7. Elaboração de relatório 

e texto científico final. 

          X X 

8. Preparação da 

Apresentação Final 

para o Congresso. 

           X 
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Apêndice A – TERMO DE CONSENTIMENTO; 

Apêndice B – QUESTIONÁRIO MISTO; 

Apêndice C – QUESTIONÁRIO EM ESCALA LIKERT. 
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APÊNDICE A 
_____________________________________________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Concordo em participar voluntariamente da pesquisa, assegurando que as 

informações por mim divulgadas serão verídicas. Estou ciente que: 

 A minha participação é de natureza voluntária e que, em nenhum momento, 

senti-me coagido(a) a participar. 

 Todas as minhas respostas escritas permanecerão anônimas e a minha identidade 

será totalmente resguardada. 

 Minhas respostas poderão ser utilizadas no relatório final do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), e em eventuais artigos e 

apresentações orais sobre o estudo. 

 A minha participação nesta pesquisa incluirá apenas o preenchimento de um 

questionário. 

 

Declaro que fui informado(a) sobre os procedimentos que serão utilizados e que 

entendo qual será minha contribuição como participante, comprometendo-me em 

participar de todas as etapas que constitui a pesquisa. Afirmo ainda que recebi cópia 

deste termo de consentimento. 

 

 

Manaus - AM, ________ de __________________ de 2015. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

(Nome / Assinatura) 

 

________________________________________________(__)_____________ 

(E-mail / Telefone) 
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APÊNDICE B 
 

QUESTIONÁRIO 

 

O presente questionário faz parte de uma pesquisa em Linguística Aplicada 

relacionado aos alunos do Curso de Letras - Língua e Literatura Japonesa na 

Universidade Federal do Amazonas. 

As informações fornecidas neste questionário são confidenciais e o nome do 

respondente ou qualquer outra informação que o identifique NÃO será utilizado ao 

reportamos ou discutirmos as estatísticas desta pesquisa. 

Sua contribuição é valiosa para o sucesso da presente pesquisa. 

Pesquisadora: Etelvina Bianca P. dos Santos. 

Orientadora: Kaoru Tanaka de Lira Ferreira  

 

 

Informações Gerais: 

Idade: __________ Sexo: (  ) Masculino    (  ) Feminino 

Período de ingresso na Universidade: ______/______ 

Período atual:______/_________ 

Estuda japonês há quanto tempo? ___________________________________ 

Estuda outra língua? (  ) Sim (  ) Não   Qual(is)?_________________________ 

Além do português fala fluentemente outra(s) línguas(s)? (  ) Sim (  ) Não 

Qual(is) língua(s)? _______________________________________________ 

Já viajou para o Japão alguma vez? (  ) Sim (  ) Não 

Por quanto tempo? _______________________________________________ 
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Abaixo estão listadas afirmações relacionadas à aprendizagem de língua 

japonesa. Leia cada afirmação e escolha a opção que seja mais condizente com você.  

Eu estudo japonês por que... 

1:Discordo totalmente;  2:Discordo;  3:Não concordo nem discordo;  4:Concordo;  5:Concordo totalmente. 

      

1. a língua japonesa é interessante. (🌟1) 1 2 3 4 5 

2. gostaria de aprender o máximo de línguas possíveis. (🌟2) 1 2 3 4 5 

3. eu me interesso pela cultura e história japonesa. (🌟3) 1 2 3 4 5 

4. iria me ajudar enquanto estiver viajando no exterior no futuro. (🌟5) 1 2 3 4 5 

5. aprender japonês frequentemente me dá uma sensação de sucesso. (🌟6) 1 2 3 4 5 

6. falar japonês fluentemente é um símbolo de boa educação e 

aperfeiçoamento. (🌟7) 
1 2 3 4 5 

7. aprender japonês é um desafio. (🌟8) 1 2 3 4 5 

8. japonês é uma importante língua internacional no mundo. (🌟9) 1 2 3 4 5 

9. meus pais querem que eu aprenda japonês. (🌟10) 1 2 3 4 5 

10. quero me sair melhor que outros. (🌟11) 1 2 3 4 5 

11. quero tirar notas altas nas provas de japonês. (🌟14) 1 2 3 4 5 

12. gosto dos meus professores de japonês. (🌟15) 1 2 3 4 5 

13. as pessoas que tenho como modelo são boas em japonês. (🌟16)  1 2 3 4 5 

14. aprender japonês está na moda. (🌟17) 1 2 3 4 5 

15. amigos e colegas estão aprendendo japonês. (🌟18) 1 2 3 4 5 

16. tenho talento para aprender japonês. (🌟20) 1 2 3 4 5 

17. quero ter um certificado de japonês no futuro. (🌟21) 1 2 3 4 5 

18. quero ter amigos de diferentes nacionalidades. (🌟22) 1 2 3 4 5 

19. é meu sonho aprender bem japonês. (🌟24) 1 2 3 4 5 

20. aprender japonês vai expandir meus conhecimentos. (🌟25) 1 2 3 4 5 

21. pode me ajudar a encontrar um bom emprego. (🌟26) 1 2 3 4 5 

22. pode me ajudar a obter um bom salário futuramente. (🌟27) 1 2 3 4 5 

23. quero entender filmes, revistas ou jornais japoneses. (🌟28) 1 2 3 4 5 

24. quero estudar no Japão. (🌟29) 1 2 3 4 5 

25. aprender japonês é importante no Amazonas. (🌟30) 1 2 3 4 5 

26. japonês é uma importante ferramenta de comunicação. (🌟31) 1 2 3 4 5 

27. japonês pode melhorar meu conhecimento de mundo. (🌟32) 1 2 3 4 5 

28. quero me tornar um bom falante de japonês. (🌟34) 1 2 3 4 5 

29. gosto de aprender japonês. (🌸 KIM1)  1 2 3 4 5 

30. sinto prazer em incrementar meu conhecimento sobre o japonês. (🌸 

KIM2)  
1 2 3 4 5 

31. aprender japonês é legal. (🌸 KIM3) 1 2 3 4 5 

32. sinto prazer quando descubro coisas novas através do aprendizado de 1 2 3 4 5 

APÊNDICE C 
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Itens marcados com esse símbolo [🌟] representam que as respectivas perguntas foram 

retiradas do artigo de Qian-Mei Zhang e Tae-Young Kim (2013). 

Itens marcados com esse símbolo [🌸] representam que as respectivas perguntas foram 

retiradas do artigo de Mitsuko Tanaka. (2013). 

japonês. (🌸 KIM4)  

33. aprender japonês é interessante. (🌸 KIM5) 1 2 3 4 5 

34. é necessário para aprimorar minhas habilidades em japonês. (🌸 KID1) 1 2 3 4 5 

35. é necessário para tornar meus sonhos em realidade. (🌸 KID2) 1 2 3 4 5 

36. é necessário para mim. (🌸 KID3)  1 2 3 4 5 

37. não desejo que meus amigos ou colegas de classe me subestimem. (🌸 

KIJ1) 
1 2 3 4 5 

38. não quero que meus amigos ou colegas de classe pensem que eu sou um 

aluno incapaz. (🌸 KIJ2) 
1 2 3 4 5 

39. não quero ser visto como um aluno ignorante. (🌸 KIJ5) 1 2 3 4 5 

40. fico envergonhado se não tenho boa fluência em japonês. (🌸 KIJ6) 1 2 3 4 5 

41. quero passar em teste como a de proficiência em língua japonesa. (🌸 

KEX1) 
1 2 3 4 5 

42. não quero reprovar em testes como a de proficiência em língua japonesa. 

(🌸 KEX2) 
1 2 3 4 5 

43. quero ter pontuações altas em testes como a de proficiência em língua 

japonesa. (🌸 KEX3) 
1 2 3 4 5 

44. não quero tirar notas ruins. (🌸 KEX4) 1 2 3 4 5 

45. não quero ter baixas pontuações em teste como a de proficiência em língua 

japonesa. (🌸 KEX6) 
1 2 3 4 5 

46. não me interesso em aprender japonês. (🌸 KAM1) 1 2 3 4 5 

47. não sei o que eu ganho através do aprendizado de japonês. (🌸 KAM2)  1 2 3 4 5 

48. não tenho disposição para aprender japonês. (🌸 KAM3) 1 2 3 4 5 

49. não há nada que eu possa ganhar estudando japonês. (🌸 KAM4) 1 2 3 4 5 

50. não consigo ver o porquê de ter que estudar japonês. (🌸 KAM5)  1 2 3 4 5 

51. eu gosto de japoneses. (🌸 ATS1)  1 2 3 4 5 

52. quero ter mais amigos e conhecidos japoneses. (🌸 ATS2) 1 2 3 4 5 

53. quero saber mais sobre os japoneses. (🌸 ATS3) 1 2 3 4 5 

54. quero conversar mais com japoneses. (🌸 ATS4) 1 2 3 4 5 

55. quero conhecer mais japoneses. (🌸 ATS5) 1 2 3 4 5 

56. o Japão tem um importante papel no mundo.  (🌸 VOC1)  1 2 3 4 5 

57. eu adoro o Japão. (🌸 VOC2) 1 2 3 4 5 

58. eu gosto do Japão. (🌸 VOC3) 1 2 3 4 5 

59. o Japão é um país desenvolvido e maravilhoso. (🌸 VOC4) 1 2 3 4 5 

60. quero ser membro da sociedade japonesa. (🌸 VOC5) 1 2 3 4 5 

Obrigado (a) pela sua contribuição!! 😃 😊 
 
😉 ☺ 


