
Resultados
Para Veiga (2013), os estudantes podem se engajar: cognitivamente, afetivamente,
comportamentalmente e agenciativamente. Segundo Nascimento (2021), para que
haja o envolvimento do sujeito com a sua aprendizagem, precisa-se ter motivação,
o qual é por ele considerada o combustível para o engajamento. Sendo a motivação
algo intrínseco, mas que também sofre impacto de fatores externos, sugere-se que
no mesmo dia, por exemplo, a pessoa possa navegar pelo continuum do
engajamento, saindo de totalmente de desengajado para o altamente engajado
e/ou demonstrando variações ao longo de um período. Um dos fatores que podem
impactar o nível de motivação e de engajamento do sujeito é a rotina laboral, a
quantidade de horas de trabalho e as condições, físicas e emocionais, presentes no
ambiente profissional.
No ensino superior do Brasil, principalmente nas instituições públicas, é comum o
estudante matutino ser recém-saído da educação básico, tendo entre 17 e 22 anos
de idade, que vive com seus pais ou responsáveis e, normalmente, não trabalha. E
quando trabalha, tem jornada das 14h às 22h ou das 22h às 6h. Essa realidade é
diferente para os alunos que estudam no horário noturno, em especial nas
instituições privadas. Eles possuem idades superiores a 20 anos, sendo a maioria
trabalhadores com jornadas diurnas ou durante a madrugada, restando-lhes a
apenas o turno noturno para os estudos. 
Normalmente, depois de um dia intenso de trabalho, o sujeito tende a estar mais
cansado à noite, exigindo dele maior esforço para aprender. Por outro lado, quando
a pessoa tem os estudos disponíveis no turno matutino para só depois ir ao
trabalho, espera-se que ela tenha mais energia para estudar, já que a rotina e os
problemas do ambiente de trabalho virão depois da faculdade ou universidade.
A hipótese é que há diferenças significativas nos níveis de engajamento entre os
alunos que estudam no turno matutino em relação aos que estudante à noite. 
Foi objetivo geral desta pesquisa: Averiguar se há diferenças significativas no
engajamento dos alunos do ensino superior de uma instituição pública entre
os que estudam no turno matutino e noturno. Os objetivos específicos foram:
Mensurar o nível de engajamento dos alunos por turno; e Identificar o nível de
engajamento por dimensão.
Os sujeitos da pesquisa foram 278 estudantes (95 do turno matutino e 183 do
noturno) do curso superior de administração de uma instituição pública, os quais
estavam matriculados na disciplina Estratégias de Marketing. 

Há diferenças significativas no nível de engajamento dos alunos que
estudam nos turnos matutino e noturno? 
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Considerações Finais

A escala de Envolvimento do Aluno com a Escola, ao ser utilizadas com estudantes
do ensino superior público durante a pandemia da COVID19, que cursavam a

disciplina Estratégias de Marketing, em uma amostra de 212 alunos (71 do turno
matutino e 141 do noturno), demonstrou índices relevantes de engajamento nas

dimensões Cognitiva (média 19,05 de 25 pontos), Afetiva (média 20,02 de 25
pontos), Comportamental (média 23,42 25 pontos) e Agêntica, com o menor nível

(média 14,37 de 25 pontos). 
Ao realizar a AFE, percebeu-se a necessidade de excluir o item COM-13, por

apresentar sentido equivalente ao item COM-14, tendo o segundo uma descrição
mais adequada ao contexto brasileiro para os alunos do ensino superior.

A AFCMF demonstrou a necessidade de rever alguns itens da própria escala, a partir
dos índices de ajustes, sinalizando que há itens que podem explicar mais de um
fator. Sugere-se então rever os itens da escala de Envolvimento do Aluno com a

Escola, para diminuir possíveis fragilidades do instrumento ao contexto brasileiro,
sobretudo, em relação ao perfil dos estudantes do ensino superior. 

A EAE é invariante ao turno dos alunos, possibilitando seu uso para comparar o
nível de engajamento dos estudantes que estudam no turno matutino e os que

estudam à noite
 

Os resultados demonstraram que as variáveis (componentes e fatores da escala)
não tinham distribuição normal, p < 0,001. A variável agêntico foi a única que
demonstrou p > 0,05 (0,38).  A tabela 2 apresenta os resultados das correlações
obtidas. Todas as variáveis se correlacionam significativamente entre si
(cognitivo com as demais, p < 0,001; e entre as demais, p < 0,01). 

Os resultados demonstraram que os alunos matutinos tiveram escores
estatisticamente maiores em duas dimensões (comportamental - M = 23,73, DP =
1,171; e agêntica - M = 15,31, DP = 4,013), do que os alunos noturnos
(comportamental - M = 23,26, DP = 1,662; e agêntica M = 13,89, DP = 4,632),
(comportamental - t(210) = 2,162, p < 0,05; e agêntica - t(210) = 2,194, p < 0,05).
Entretanto, o tamanho de efeito da diferença foi pequeno (comportamental - d de
Cohen = 0,31; e agêntico - d de Cohen = 0,32).  
Nas demais dimensões, cognitiva (matutino - M = 19,27, DP = 3,295; e noturno - M
= 18,94, DP = 2,859) e afetiva (matutino - M = 20,00, DP = 4,469; e noturno - M =
20,03, DP = 3,924), a diferença não foi significativa (cognitiva - t(210) = 0,756, p >
0,05; e afetiva - t(210) = - 0,47, p > 0,05). O efeito da diferença também foi
irrisório (cognitiva - d de Cohen = 0,11; e afetiva - d de Cohen = 0,01).

Figura 1
Estrutura das Cargas 
Fatoriais da EAE.

Nota: Cog = Cognitivo; Afe = Afetivo; Com = Comportamental; Age = Agêntico. 


