
O objetivo geral desse estudo torna-se saber

como os alunos de períodos iniciais dos cursos

de Publicidade e Propaganda e Design sentem-

se motivados ou desmotivados a partir de críticas

e comentários de professores.

Entre os objetivos específicos, estão:

1) estudar sobre motivação;

2) realizar grupos de foco com alunos;

3) entender como os alunos se motivam e/ou

desmotivam a partir de comentários de

professores.

O modelo motivacional das necessidades

psicológicas básicas (CONNEL; WELLBORN,

1991; SKINNER; WELLBORN, 1994) compreende

o incentivo às tarefas do discente como

dependente da satisfação de três necessidades

psicológicas básicas: competência, autonomia e

relacionamento. Ryan e Deci (2000) afirmam que

quando essas necessidades são atendidas, o

indivíduo sente integração e crescimento pessoal.

O conceito de comunicação não-violenta se

baseia em “habilidades de linguagem e

comunicação que fortalecem a capacidade de

continuarmos humanos, mesmo em condições

adversas” (ROSENBERG, 2006, p. 21)

A coleta de dados pode ser definida como uma

pesquisa de campo, pois a investigação ocorreu

por meio de grupo de foco.

A análise qualitativa foi conduzida por meio da

Análise de Conteúdo, pela análise de categorias

temáticas: autonomia, coerção, relacionamento

interpessoal, distanciamento, motivação,

desmotivação, comunicação não-violenta e

comunicação violenta.

Os professores de Publicidade se comportam de

forma a pressionar os alunos, com o intuito de

melhorar seus trabalhos. Gera-se um grau de

desmotivação maior. Comparam-se alunos, o que

gera competitividade e compromete a autonomia

e criatividade. Em Design, há dois professores

que ilustram o modelo motivacional das

necessidades psicológicas básicas. De um lado,

um professor desmotivador, com quem os alunos

possuem um relacionamento fraco e é percebido

como menos estruturado e mais coercitivo. O

outro busca dialogar com seus alunos e lhes dar

atenção, ao garantir autonomia nas tarefas e ao

comunicar-se com empatia e respeito.
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