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Resumo  

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar de que forma a participação dos pais nas 

escolas, as ações do governo do Estado e da gestão interna escolar podem implicar na 

motivação dos professores das escolas públicas estaduais do Rio de janeiro, para isso, além de 

se verificar de uma forma geral o cenário atual da motivação docente, procura-se analisar de 

forma direta esses três fatores. A aplicação de um questionário ajuda na análise do objetivo do 

trabalho. O estudo mostra que o contexto motivacional o qual está inserido o professor 

compreende: políticas públicas de educação com pouca valorização desse profissional; 

ressalta a importância da gestão interna escolar e evidencia o valor da participação dos pais. O 

questionário aponta para o governo atual como um fator desmotivador e ressalta como a 

motivação está ligada, sobretudo, à subjetividade humana.  

 

Palavras-chave: Subjetividade humana; Qualidade de vida no trabalho; Psicologia 

organizacional. 

 

1 – Introdução 

A conjuntura mundial atual apresenta-se bem rigorosa e volátil, o mercado de trabalho 

vem exigindo cada vez mais dos seus profissionais, seja tanto do conhecimento, quanto da 

disposição e ânimo para o trabalho, a já conhecida motivação para se atingir os objetivos 

particulares, ou planejados pela organização. 

Entender a motivação, ou seja, o que move cada ser humano para atingir um objetivo é 

uma tarefa que se mostra complexa e instigante. Antes de se entender a motivação é 

necessário compreender a singularidade existente entre cada indivíduo e suas percepções. De 

acordo com (CAMARGO, 2012, p.75) “o comportamento das pessoas é também determinado 

por sua percepção da realidade. Portanto, tratar a diversidade na organização é considerar que 

as pessoas são diferentes porque percebem o mundo de forma singular”. 

Diante dessa realidade, a questão da análise dos fatores, tais como, as ações governo 

do Estado, a participação dos pais nas escolas e a gestão interna escolar que possam implicar 

na motivação dos professores, em especial de parte dos professores das escolas públicas do 

Estado do Rio de Janeiro e a busca por contribuir para resolução desse problema, que 

constitui o objetivo da pesquisa, mostra-se relevante para reflexão, sobretudo, diante do 

contexto de imprevisibilidade que esses têm que suportar. (Maximiano, 2008) ressalta que as 

situações reais as quais os professores têm que lidar que foge daquilo do que é apresentado no 

período de sua formação acadêmica, fazem com que os mesmos entrem em um processo de 

desmotivação ao longo do tempo.   
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Para (Joaquim; Boas; Carrieri, 2013) a motivação está relacionada com fatores 

externos, mesmo que ela seja acima de tudo algo inerente ao sujeito e a sua percepção de 

mundo. Procura-se nesse trabalho sair um pouco da concepção óbvia da relação professor e 

aluno, e tentar compreender outros pontos específicos que possam implicar na motivação dos 

professores, para isso, consideram-se fatores tais como, participação dos pais nas escolas, 

política de educação do governo estadual, gestão interna escolar. Indiretamente, a pesquisa 

busca conscientizar a sociedade da importância de se cobrar dos representantes os 

investimentos necessários propostos em campanha no que concerne a melhorias na educação 

e nela se encontra obviamente o professor e suas inquietações, além de procurar despertar o 

gestor escolar para analisar os limites de sua atuação e verificação de possibilidades 

alternativas para o bem-estar docente e alertar diretamente aos pais da importância da sua 

participação junto à escola, e na conscientização dos seus filhos frente à importância que os 

professores têm em sua formação como cidadãos. No aspecto acadêmico, o estudo visa ser 

uma premissa para estudos posteriores mais detalhados, contribuído mais para a área da 

psicologia organizacional no que trata da motivação humana dentro de um contexto 

extremamente inflexível e burocrático que é o do setor público. Por fim, os fatores analisados 

em que estão inseridos os professores nos levam a fazer a seguinte pergunta, como estes 

fatores podem estar influenciando na qualidade do ensino atualmente? Para pesquisa foi 

adotado o procedimento de pesquisa bibliográfica, documental e estudo de campo conferindo 

maior abrangência possível ao tema. Tendo como base a motivação do professor do Estado, o 

trabalho inicia-se com um referencial visando compreender brevemente o conceito de 

motivação e algumas teorias da motivação humana no trabalho. Posteriormente, busca-se 

compreender o cenário o qual está inserido o professor e a interferência na sua motivação. 

Além disso, verifica-se a importância da participação dos pais na vida docente, e por último, 

procura-se entender as ações e obrigações do governo do Estado e da gestão interna escolar e 

sua relação com a motivação docente. 

 

2 - Referencial teórico 

 

2.1 - Abordagem sobre a motivação humana nas organizações. 

 A psicologia como parte da ciência é um campo de extrema importância para 

compreensão da subjetividade, sobretudo humana. Alguns autores simplificam o termo 

psicologia de outras ciências em razão da relação quase infinita que ela estabelece com fatores 

que influenciam no comportamento, em suma, a análise dos motivos de determinados 

comportamentos (MOREIRA E TODOROV, 2005; e LANE, 2006). 

Sabemos que a compreensão do conceito de motivação e de todos os seus 

desmembramentos são históricas e vão além de sua simples tentativa de definição como fora 

feita anteriormente. Não há uma intenção neste caso de explorar tudo, mas apenas refletir 

brevemente a parte da psicologia que trata da motivação do ser humano que faz parte de um 

grupo específico e de alguns fatores que estão relacionados à ele, ou seja, o que leva o ser 

humano a um determinado comportamento, mais precisamente dentro de um contexto 

razoavelmente previsível ou conhecido. 
A compreensão do conceito de motivação humana encontrada na literatura se 

apresenta bem diversificada, cabe ressaltar que nenhum conceito específico citado sustenta o 
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conteúdo abordado ao longo desse texto. Alguns autores ressaltam que a motivação é, 

sobretudo, um objetivo intrínseco que impulsiona a certas atitudes necessárias para realizá-lo 

(CAMARGO, 2012; BERGAMI 2003). Para (Joaquim; Boas; Carrieri, 2013) a motivação é 

algo inerente ao sujeito, porém essa sofre influência direta de fatores ligados a ele. Segundo 

está concepção, a motivação possui dois pontos complementares. O primeiro ponto é que a 

motivação é algo inerente ao sujeito, que age a primeira vista seguindo os seus próprios 

objetivos ou necessidades, já o outro complementar considera que a motivação é algo do 

indivíduo sim, mas que sofre variações importantes em razão de fatores externos que possam 

influenciá-lo negativa, ou positivamente.  
Em um artigo sobre teorias motivacionais (PAIVA et al., 2009) informa que não é 

possível mensurar a motivação do sujeito, mas sim avaliar seu comportamento motivado 

diante de fatores diversos. 

Segundo os autores, basicamente, algumas características referente à motivação é de 

que ela é individual, ou seja, parte do indivíduo, sofre influência do meio, e não pode ser 

puramente compreendida, mas sim superficialmente observada. Então, entendemos que o ser 

humano se relaciona com quase tudo no mundo e cada relação gera uma motivação que pode 

ser observada.  

 

2.2 - Compreendendo algumas teorias da motivação humana no trabalho 
Como fora visto anteriormente, a motivação induz a um comportamento, e o 

comportamento é influenciado por alguns fatores, é sabido, entretanto, que alguns fatores são 

mais presentes na vida do ser humano, o trabalho é assim, o ambiente no qual o indivíduo 

sofre grande parte das intervenções desses fatores.  

Surgem assim, na psicologia organizacional os teóricos que buscam compreender a 

motivação do sujeito dentro de um contexto de trabalho, sendo os gestores internos os 

principais identificadores dessa motivação. Apesar de Camargo (2012) ressaltar basicamente 

que são três os fatores que estão relacionados ao comportamento do indivíduo na organização, 

que são: aprendizagem, percepção e a motivação, nosso foco fica sobre esse último, apesar 

suas inevitáveis inter-relações. Algumas dessas teorias podem ser compreendidas a seguir. 

 

2.2.1 - Teoria da Hierarquia das Necessidades 
  A motivação humana no ambiente de trabalho se mostra como um grande campo a ser 

explorado, a busca pela compreensão da subjetividade humana nesse ambiente ganha mais 

notoriedade a partir de estudos cada vez mais profundos que buscam uma variação na 

definição do ideal que contempla a motivação humana nesse contexto. 
Toda motivação é oriunda de necessidades,  tem um grau de importância crescente,  prazo de 

validade e podem ser satisfeitas de forma plena, é isso que a teoria da hierarquia das 

necessidades de Abraham Harold Maslow busca provar de acordo com (CAMARGO, 2012).  
 (Paiva, et al., 2009) acrescenta que segundo Maslow a necessidade satisfeita reflete 

diretamente na saúde do indivíduo, e a necessidade a ser satisfeita direciona e modela o 

indivíduo e faz com que o mesmo entre assim em um estado de motivação. 

Para entender a motivação humana no contexto de trabalho, Maslow criou a teoria da 

hierarquia das necessidades.  De acordo (PAIVA et al., 2009) Maslow entende que todo ser 

humano tem necessidades que devem ser supridas de forma gradativa até que se atinja um 
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estado de plenitude motivacional. Dessa forma, Maslow criou uma pirâmide hierárquica de 

necessidades humanas, onde a  necessidade fisiológica é a mais básica e a de autorrealização é 

a mais elevada, acreditando que todo ser humano tem que suprir cada necessidade, mesmo 

que não por completo, e à medida que ele supri uma necessidade ele busca suprir a outra 

necessidade de forma ordenada até chegar ao topo, que seria a autorrealização. Camargo 

(2012) mostra a ordem dessas necessidades: 1) Fisiológicas: que são as necessidades mais 

simples, necessárias para o equilíbrio do corpo e da mente, tais como se alimentar, descansar, 

gerando um controle sobre uma necessidade satisfeita, e permitindo que se busque uma 

necessidade ainda não atendida  2) Proteção: estabilidade e segurança física e emocional; 3) 

Sociais: relacionada a interação com outras pessoas, de se sentir parte do meio, de um grupo; 

4) Estima: necessidade de ser reconhecimento, sensação de controle, capacidade e 

competência e, 5) Autorrealização: necessidade de explorar as próprias habilidades e 

independência. (PAIVA et al., 2009) ressalta outro ponto importante sobre a teoria da 

hierarquia das necessidades, segundo o autor, Maslow  considera as necessidades fisiológicas 

e de proteção como primitivas e as necessidades de estima e autorrealização como civilizadas, 

sendo essas civilizadas entendidas como aquelas necessidades que não podem ser controladas 

pelo sujeito. 

Em síntese, a análise da teoria da hierarquia das necessidades de Maslow pelos autores 

demonstra que as necessidades não são voláteis, criando certo engessamento desta teoria, 

sobretudo no que toca a percepção por parte do indivíduo sobre a ordem, seja momentânea ou 

permanente da necessidade tida como prioritária, por outro lado, a teoria demonstra uma 

organização que pode auxiliar no alcance das necessidades ditas como civilizadas, que 

segundo esta teoria são as mais complexas de se suprir. 

 

2.2.2 - Teoria X e a Teoria Y 
 A teoria de Douglas McGregor fundamenta-se em duas formas de liderança que 

interferem na motivação das pessoas, a negativa que é a teoria X, e a positiva que é a teoria Y.  

Na teoria X, os fatores que motivariam as pessoas estariam relacionados ao suprimento das 

necessidades básicas das mesmas e a isenção de responsabilidade, no que diz respeito à teoria 

Y, a motivação das pessoas estaria relacionada com o grau de confiança que seria depositado 

nelas, bem como a liberdade criativa e perspectiva de crescimento proporcionado 

(CAMARGO, 2012). (BATISTA et al., 2017) ressalta que a teoria trata da visão da gestão a 

cerca dos seus funcionários, julgando-os assim com características negativas, relacionadas a 

teoria X, ou positivas, relacionadas a teoria Y. 

No contexto em que se há um padrão preestabelecido a ser seguido e a necessidade de 

absorção de responsabilidade e constantes variações na forma de se adaptar as mudanças, a 

teoria de McGregor parece ir ao encontro quando se trata da motivação profissional, no que se 

entende como sendo a teoria Y, onde há uma visão que segundo (BATISTA et al., 2017) de 

que a gestão, através da crença no indivíduo pode moldar e motivá-los rumo aos seus 

objetivos, bem como os da organização e, ir de encontro no que se refere a teoria X, com a 

isenção de confiança, responsabilidade e controle punitivo dos funcionários. 

Sobre a teoria Y (CAMARGO, 2012) acrescenta que o gestor com essa visão do 

funcionário pode fazer com que o mesmo evolua aos dois pontos máximos da motivação que 

é a estima e a autorrealização. 
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Dito isso, é possível verificar na teoria X uma pequena semelhança com período de 

difusão do Taylorismo de controle rígido dos funcionários e a falta de incentivos aos mesmos, 

e a teoria Y se relaciona com a visão de um funcionário autodeterminado, criativo e que busca 

soluções constantes para melhorar a empresa. 

 

2.2.3 - Teoria dos Dois Fatores 
 Como informa (CAMARGO, 2012) A teoria dos dois fatores de Frederick Herzberg 

procura mostrar as condições que levam o indivíduo à satisfação ou a insatisfação na 

organização, para isso a teoria compreende dois fatores que são os higiênicos, o qual não está 

ao alcance do indivíduo, ou seja, o qual ele não tem controle, e os fatores motivacionais 

aqueles o qual o indivíduo tem controle.  

(FERREIRA et al., 2006) complementam que a valorização da motivação intrínseca é 

uma das características marcantes dessa teoria.  

De acordo com (CAMARGO, 2012) a teoria dos dois fatores de Herzberg evidencia 

que os fatores higiênicos, aqueles relacionados a salários, política da organização, limpeza, 

segurança no trabalho por mais que sejam importantes e necessários, não são capazes de 

elevar o indivíduo a uma sensação de motivação, simplesmente os fatores higiênicos buscam 

eliminar as causas da insatisfação, ainda  segundo o autor a satisfação advém dos fatores 

motivacionais que estão associados ao reconhecimento que os indivíduos recebem no 

trabalho, as oportunidades, a confiança que recebem dos seus superiores, a perspectiva de 

crescimento e etc. Segundo (FERREIRA, et al., 2006) a teoria dos dois fatores de Hezberg 

contribuiu para evidenciar o sujeito como principal responsável pela construção da sua 

motivação através da autonomia e os desafios propostos para o cargo ocupado. 

Diante do afirmado pelos autores, é possível verificar que a teoria de Hezberg se 

relaciona com as ideias da maioria das empresas atuais, com avaliação do grau de 

competência frente ao incentivo através da atribuição de mais responsabilidades e 

reconhecimento. Um comparativo desta teoria com a teoria das necessidades de Maslow é 

possível através de (PAIVA, et al., 2009) que mostra que o fator motivacional da teoria de 

Hezberg é o ápice da motivação da teoria de Maslow, se relacionando sobretudo com a 

necessidade do indivíduo ser reconhecido e de se auto realizar. 

 

2.2.4 - Teoria das Necessidades 
 De acordo com (CAMARGO, 2012) a teoria das necessidades de David McClelland 

compreende que o indivíduo tem três tipos de necessidades que são a: necessidade de 

realização, que está associada à conquista do sucesso e do reconhecimento pelo trabalho e o 

grau de importância representado no seu trabalho; a necessidade de associação, que diz 

respeito ao sentimento de fazer parte de um grupo e ser importante o mesmo e, a necessidade 

de poder, que está relacionada com a possibilidade de controlar e influenciar outras pessoas. 

McClelland mostra que a motivação sempre está relacionada a uma das necessidades e cada 

indivíduo apresenta variações de intensidade em cada necessidade. 

Segundo (FERREIRA et al., 2006) a teoria de MClelland defende a atribuição correta 

de tarefas como principal contribuição, uma vez que através dessa teoria estimula-se a 

identificar o perfil, ou melhor, a necessidade mais presente no indivíduo, atribuindo a ele algo 

condizente com esse perfil, evitando assim a desmotivação. Por outro lado, pode haver um 
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conflito maior na tentativa da compreensão do perfil do indivíduo, uma vez que 

(CAMARGO, 2012) ressalta que a maioria das pessoas tem enraizada a necessidade de 

realização, pois é algo aprendido desde a infância. 

De fato, a teoria parece estabelecer uma associação entre o perfil mais marcante do 

indivíduo com sua predisposição de lutar pelo sucesso, porém em um contexto delimitado de 

evolução profissional e cargos engessados, as necessidades expostas na teoria parecem tender 

para um consenso.  

 

2.3 – O contexto da motivação docente. 
O professor está cercado de um contexto que desafia não só seu nível de conhecimento 

a cerca do assunto ao qual leciona, mas assuntos que fogem de seu domínio e testam 

capacidades que ele mesmo desconhece. Os próprios valores enraizados na atual sociedade 

apontam para uma descrença com a atual juventude, por exemplo, acreditando muitas vezes 

que essa não tem mais salvação, o conhecimento dessa realidade faz com que seja justificada 

a falta de motivações advindas dos professores. Maximiano (2008). 

Por mais que haja uma tendência para abrangência da profissão, visto que o professor 

exerce indiretamente outras funções, mesmo que não seja formal, é compreensível que esse 

profissional esteja em uma posição desconfortável, pois não foram preparados para essa 

situação, não foram formados para lidar com as disparidades existentes nesse contexto. 

Segundo Maximiano (2008) a multi utilidade do professor vem se tornando uma normalidade 

ao longo do tempo, o cenário que vem se apresentando o coloca em situações cada vez mais 

complexas ao qual não está preparado. 

Alguns desses profissionais podem até se sentirem culpados por não conseguirem 

administrar suas aulas como deveriam, ou não se sentirem preparados para lidar com outros 

assuntos, culpando muitas vezes a sua própria formação por não compreender outros pontos 

interessantes que poderia auxiliar na forma de educar seus alunos. Maximiano (2008). 

Diante de um contexto bastante adverso, é possível compreender que possa haver por 

parte desses profissionais, certo grau de desmotivação, pois não há uma solução definitiva 

para resolução de todos os problemas dentro de sala de aula, um grande começo seria de fato, 

uma maior participação dos pais, para que possamos ter uma ideia se haveria, de fato, uma 

melhora na motivação dos professores.  

Dessa forma, verificando-se a necessidade de um olhar mais profundo para os anseios 

do professor, Moreira (2016) saliente que compreensão humana do professor não tem sido um 

dos focos quando se trata de melhorias na qualidade do ensino, e que a perspectiva sobre a sua 

motivação é construída por outros agentes. 

Sendo assim (GUIMARÃES E BORUCHOVITCH, 2004) ainda ressaltam que o 

contexto o qual o professor está inserido implica diretamente na motivação desse profissional, 

mesmo que a motivação seja algo inerente à personalidade dele, dessa forma, todos os agentes 

relacionados diretamente com o professor, tais como alunos, gestão escolar, pais dos alunos, 

entre outros, faz com que o grau de motivação desse profissional sofra variação ao longo do 

tempo. 

 Além disso, há mais interesse por parte do meio acadêmico na compreensão da 

motivação da aprendizagem dos alunos, do que na motivação do professor, haja vista a 

disparidade existente entre os trabalhos já publicados nas duas áreas, os autores ainda 
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reforçam a necessidade de uma avaliação não mecanizada do professor, mas sim, uma 

compreensão intrínseca dos mesmos, através de instrumentos capazes de identificar e 

colaborar com a tomada de decisão que implique na motivação desses profissionais. 

(DAVOGLIO E SANTOS, 2017) 

Como visto, é possível compreender que o professor está inserido em um contexto de 

multitarefas e conflitos de ideais fazendo com que sintam a sobrecarga de uma situação ao 

qual não foi preparado para lidar, o levando assim a um sobrecarga com a profissão ao longo 

do tempo, e necessitando de um maior grau de verificação de seus anseios.  

A breve análise do ponto de vista dos autores nos permite inferir que há a necessidade 

de alguns conceitos serem desfeitos, sobretudo no que se refere aos professores e suas 

obrigações em sala de aula, chama atenção para, senão, a isenção de certas responsabilidades, 

pelo menos serem preparados para lidarem com situações do cotidiano de uma escola, e 

quanto a isso, cabe um olhar mais profundo das instituições de formação, além da necessidade 

de estudos mais profundos sobre a motivação do professor se mostra essencial. 

 

2.4 – Participação dos pais nas escolas 

 A presença dos pais na vida escolar dos alunos se mostra de extrema importância para 

um aproveitamento consistente por parte dos mesmos, assim: 
 

As crianças precisam do apoio dos pais, para que seu aprendizado 

melhore cada vez mais, observar como é o comportamento da criança 

na sala de aula, o relacionamento que essa criança tem com os colegas 

e professores, para que aprenda desta forma respeitar as pessoas e suas 

diferenças. (MULLER E SILVA, 2011, p.3) 

 

 Alguns autores reforçam também que o desenvolvimento das qualidades dos alunos 

deva passar necessariamente pelos constantes diálogos entre pais e professores (DELORS 

2004; MULLER E SILVA, 2011). 

O professor passa assim ser um sujeito indiretamente responsável e cada vez mais 

influente na vida dos alunos, complementando assim, caso não haja essa interação, algo que 

os pais não estão sendo de certa forma capazes de atender.  

Cavalcante (1998) expõe algumas barreiras à aproximação entre pais e escola, entre 

elas estão: o conceito pré-formado pelos pais sobre o professor, a consciência de alguns 

professores que, lhe dar com os pais não é uma atribuição que lhe compete, e o descaso na 

abrangência da formação dos professores.  

(MULLER E SILVA, 2011) complementa que a participação na educação escolar dos 

filhos não é entendida como prioridade pela maioria dos pais, que acabam por justificarem sua 

ausência em virtude da sua má formação escolar, bem como pela falta de tempo derivada de 

obrigações com o trabalho.  

Diante disso, é possível perceber que a participação dos pais pode influenciar em 

diversos fatores que acabam por terem que ser resolvidos pela escola, ou mais diretamente 

pelos professores. 

  

2.5 - O papel do governo e da gestão interna escolar 
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 A definição básica de governo pode ser compreendida através de (SANTOS, 2012), 

que ressalta que o governo é o responsável legítimo, eleito democraticamente pela sociedade 

que detém o poder para conduzir o Estado, a instituição fixa do governo. 

O governo trabalha assim, com e para a sociedade, promovendo seus programas, e 

obviamente seguindo os regimes que constituem o Estado. Porém, segundo (ALVES, 2014) a 

participação da sociedade, em especial para formação de políticas públicas, nem sempre foi 

possível, tendo como destaque, o período de grande autoritarismo vivido no Brasil entre 

1964-1985, época do regime militar, onde a evolução da organização de alguns setores, entre 

eles a educação, conflitava com a falta de valorização dos professores mediante ao corte de 

percentuais de recursos financeiros preestabelecidos para educação. 

Ainda segundo (Alves, 2014) O fim do período autoritário permitiu o estabelecimento 

de novos rumos para educação no Brasil, entre eles estão: A garantia legal dada pela 

constituição federal de 1988 de destinar um percentual fixo do PIB para a educação, apesar de 

ser muitas vezes insuficiente, a responsabilidades dos ciclos, estando, Municípios, Estados e 

União responsáveis por cada ciclo da educação, a participação direta da sociedade na 

construção das leis, e a criação da base nacional comum curricular. 

 Vimos assim, que houve uma evolução referente à forma com que o governo enxerga 

a educação, com leis consolidadas, um programa de educação bem definido, com 

possibilidades para professores e diretores exercerem o seu papel de forma legal, porém 

flexível.  

No que diz respeito à valorização na rede estadual de ensino, de acordo com Pezão 

(2014) a meritocracia é uma das marcas do seu governo beneficiando financeiramente 

servidores da educação que se destaquem. O Primeiro ponto interessante é se a profissão por 

si só já não merece a devida valorização, e o segundo que chama atenção é até que ponto 

incentivo financeiro representa valorização profissional, será que os professores têm esta 

mesma visão? 

Seguindo o conceito já definido anteriormente de governo e sociedade, o governo 

como identificador e principal responsável em atender as necessidades dessa sociedade, e 

sabendo que os professores do estado fazem parte desse grupo se torna um agente primordial 

na elaboração de políticas públicas de educação que favoreçam não só do ponto de vista 

financeiro, que segundo (FERREIRA, et al., 2006) em compreensão a teoria dos dois fatores 

de Hezberg, não servem para motivar, mas apenas para evitar a insatisfação, porém na 

identificação de fatores essenciais ao estímulo desses profissionais. 

Visto isso, outro ponto interessante é informado por (Alves, 2014) que contudo, 

ressalta que as bases estabelecidas pelo governo não devem implicar nos métodos 

pedagógicos. Dessa forma, diretores e professores teriam liberdade para utilizar os artifícios 

que julgarem necessários para que os objetivos sejam alcançados.   

 Assim, principalmente no que diz respeito aos gestores de escola, Silva (2001) afirma 

que cabe a esses sim a tarefa de um administrador de uma instituição privada, ou seja, gerir os 

recursos da instituição, entre eles o clima organizacional. 

 De acordo com (ESQUINSANI e SILVEIRA, 2015) a gestão interna escolar exerce 

sim papel fundamental na dinâmica escolar, sendo uma liderança e uma orientadora do corpo 

docente para a melhoria da qualidade do ensino, porém, segundo os mesmos autores há uma 

tendência da gestão interna escolar de atribuir à culpa pelo mau desempenho da escola a 
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fatores externos, eximindo-se assim da responsabilidade. (TEIXEIRA E SIQUEIRA, 2017) 

ressaltam a influência positiva que pode ter a gestão democrática proposta na legislação para 

gestão interna, que tem a responsabilidade de manter não só os professores motivados, porém 

toda sua equipe de trabalho, além disso, o autor ressalta uma questão básica que compreende 

que a gestão qualificada motiva os professores, os professores motivam alunos e alunos 

motivados se empenham mais, seja por admiração ao professor, seja pela necessidade de 

conhecimento que este professor conseguiu despertar nele. 

 Dessa forma nas escolas públicas do Estado essa questão não muda o que confere 

ainda mais influência e responsabilidade da gestão interna na motivação dos professores. 

 

3 – Metodologia 
 A natureza da pesquisa é básica, quanto aos objetivos da pesquisa é dominantemente 

exploratório-descritiva. A abordagem tem caráter essencialmente qualitativo, por 

compreender que o tema motivação está inserido em um contexto nem sempre com a 

possibilidade de ser quantificado. Zanella (2009, p.76) descreve que “os pesquisadores 

qualitativos buscam compreender os fenômenos a partir do ponto de vista dos participantes”. 

Quanto aos procedimentos,  é utilizada a pesquisa bibliográfica, documental e o estudo 

de campo, assim, compostas por livros, artigos científicos e documentos publicados que 

auxiliaram na composição do referencial teórico e na construção do conhecimento pertinente 

ao tema, bem como por um questionário aplicado aos professores das escolas da rede estadual 

de ensino do Rio de Janeiro. (Gil, 2007) conclui que as escolhas dos procedimentos adotados 

na pesquisa possam ser flexíveis. 

A amostra da pesquisa corresponde a 108 professores que lecionam em 7 instituições  

de ensino do estado, com faixa etária entre 22 a 70 anos. Foi devidamente explicado aos 

participantes que todas as perguntas tinham como base a relação com a sua motivação. 

As limitações da pesquisa se deram, sobretudo, por questões geográficas, pela 

dificuldade de agendar um horário para a aplicação do questionário, seja por grande parte das 

escolas não atenderem ao telefone, bem como não responderem aos e-mails. Além disso, 

houve medo de julgamento por parte dos professores em relação à direção escolar, 

indisposição e receio por parte dos professores de responderem algumas perguntas. 

A técnica para coleta dos dados foi feita por meio de um questionário aberto e fechado 

com alguns professores que atuam na rede pública Estadual de ensino, de modo a 

compreender a percepção que esses profissionais têm da profissão diante de algumas 

situações.  

O questionário é composto de 8 questões, sendo seis questões objetivas e duas 

subjetivas para conferir maior liberdade nas respostas por parte dos professores. A aplicação 

do questionário se deu no horário julgado ideal pelas coordenações pedagógicas das escolas, 

bem como por e-mail, sem levar em consideração o turno de atuação desses professores, bem 

como da matéria que os mesmos lecionam.  
 Utiliza-se a técnica de análise de conteúdo que segundo Zanella (2009, p.128) 

“trabalha com materiais textuais escritos, tanto textos que são resultados do processo de 

pesquisa como as transcrições de entrevista e os registros das observações (...)”, Assim, as 

respostas negativas serão vistas como situações que influenciam negativamente na motivação, 

e as respostas positivas como as situações que influenciam positivamente. Serão 
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desconsideradas as informações destoantes e fora da realidade do tema, serão levados em 

consideração às respostas com o mesmo sentido, as informações que sejam possíveis perceber 

a ironia, o sarcasmo e o exagero dos participantes de modo a ser mais preciso na análise do 

grau de satisfação e insatisfação dos mesmos. 

 

4 – Resultados e discussões         
 Foi observado que o conceito generalizado de motivação na área de psicologia ainda 

está longe de ser definido, é notório que o conceito de motivação sofreu e vem sofrendo 

reformulações ao longo do tempo, as variações, entretanto, apontaram para uma mesma 

direção, que segundo Camargo (2012) é a do indivíduo com motivos intrínsecos, que sofre 

influência de diversos meios interventivos, sejam positivos ou negativos os quais norteiam o 

seu comportamento.  

Apesar de a pesquisa não abranger todas as teorias motivacionais relacionadas ao 

indivíduo na organização, e o conceito de motivação não ter uma definição geral, como fora 

informado ao longo do texto, através dos teóricos da motivação no trabalho aqui abordados 

foi possível encontrar um  ponto comum no que diz respeito ao ápice da motivação do 

indivíduo, que seria a autorrealização.  

 Tendo em vista que fora visto ao longo do texto que qualquer intervenção na vida do 

ser humano pode implicar na sua motivação, e que a descrença gradual do professor pode 

levar a sua insatisfação e sua posterior desmotivação ao longo do tempo, dessa forma, 

basicamente o questionário relaciona cada resposta negativa a um menor grau de satisfação e 

consequentemente à desmotivação, e cada resposta positiva a um maior grau de satisfação e 

maior grau de motivação, como podemos conferir a seguir.  

 Os resultados apresentados no questionário apontaram para um grau elevado de 

motivação dos professores com sua profissão, mesmo considerando o contexto das escolas 

que lecionam, bem como retratam o que fora visto ao longo do texto, que a motivação sofre 

sim influência do ambiente o qual o sujeito está inserido, porém está ligada, sobretudo, a 

motivação intrínseca do mesmo. 

Além disso, mais da metade dos professores participantes da pesquisa apontaram para 

a difusão do conhecimento e a possibilidade de contribuir com um futuro melhor para os 

alunos como sendo uma das características que os motivaram positivamente à escolha da 

profissão e ainda os motivam como professor. 

No que diz respeito às características boas e ruins, questões como infraestrutura para 

lecionar é indicada por quase que unanimidade dos professores como um aspecto negativo das 

escolas gerando desmotivação, por outro lado, a possibilidade de fazer parte de um grupo com 

professores concursados e qualificados é apontada pelos docentes como um aspecto bom das 

escolas que lecionam. Nesse caso verifica-se o que a teoria de Maslow evidenciou como 

necessidades sociais, que segundo Camargo (2012) seria a necessidade do sujeito de se sentir 

parte de um grupo. 

No que toca à motivação dos professores em relação à gestão interna escolar foi visto 

que aproximadamente 96% dos participantes do questionário consideraram como boa a 

influência da gestão, apesar do aparente contentamento por parte dos professores, não 

pudemos desconsiderar que houve por parte dos mesmos, certo receio nas respostas diretas, o 

que pode ter influenciado na avaliação positiva da gestão interna escolar por parte dos 
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mesmos. Independente disso, a pesquisa apontou para algumas questões que mostram que há 

maiores possibilidades de influência da gestão interna escolar na satisfação do professor 

através da consciência de que também parte dessa gestão, a responsabilidade como informa 

(TEIXEIRA E SIQUEIRA, 2017) por motivar o corpo docente, e que isso pode se refletir na 

qualidade do ensino e na motivação dos alunos.      

 Apesar de ser um complemento em relação aos fatores específicos aqui abordados é 

visto que os professores veem como boa, a interação dos alunos em sala de aula, podendo ser 

um reflexo apontado no questionário de uma tendência a maior participação dos pais nas 

escolas e no contato com os professores.        

 No que diz respeito à participação dos pais, cerca de 72% dos professores 

consideraram como boa a participação dos mesmos, representando certa evolução, ou seja, 

indo razoavelmente de encontro ao afastamento derivados das discussões entre os limites e o 

preparo do professor e a inibição e o complexo de inferioridade dos pais mostrados por 

(Cavalcante, 1998).          

 Por fim, o questionário apontou para um desmotivação quase unânime por parte dos 

professores com o atual governo do Estado no que diz a sua valorização, sendo assim, cerca 

de 98% do participantes avaliaram como ruim ou péssimo as ações do governo, que como 

vimos através de (SANTOS, 2014) é o responsável legal eleito pela sociedade e para a 

sociedade e cabe a ele os gerir recursos para prover saúde, segurança, educação, etc. No que 

diz respeito à política pública de educação do Estado, além da valorização docente contemplar 

somente o aspecto de incentivo financeiro, parece faltar uma maior integração entre o mesmo 

e a gestão interna escolar, haja vista que problemas sérios, tais como infraestrutura, que foi 

identificado pelo questionário em grande parte das escolas.  

 

5 - Conclusão 

 Vimos brevemente que a psicologia como parte da ciência segue na tentativa constante 

de compreender e definir o que de fato é a motivação, autores diversos apontaram uma 

quantidade considerável de conceitos ligados à definição de motivação, porém nenhuma 

conclusão que seja universal.  

De fato, os estudos mostraram não ser possível definir a motivação, o que aponta 

basicamente para necessidade de continuação dos estudos sobre o tema. Apesar de a 

motivação não ter uma definição universal é possível criar algumas associações de fatores 

ligados a ela, mesmo não sendo possível avaliar a influência ou a intensidade desses fatores 

de uma forma geral, haja vista, que uma das ideias mais aceitas quando tenta se conceituar 

motivação é que ela está ligada em primeiro lugar a subjetividade de cada indivíduo, sendo 

dessa forma impossível de ser compreendida a fundo, restando apenas à avaliação superficial 

do comportamento do mesmo diante desses fatores.  

 Quanto aos principais teóricos procurarem avaliar a motivação das pessoas dentro do 

contexto de trabalho verificando de uma forma mais evidente à questão da relação entre 

comportamento motivado frente a fatores de motivação, o fato é que independente da forma 

como se apresentam as teorias pesquisadas, a questão da autorrealização como ponto máximo 

da motivação humana parece comum entre ambas. Apesar de ser de grande valia, o ponto 

distante dessas teorias é o fato de terem sido aplicadas no contexto das organizações privadas, 
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onde sabemos que os fatores que influenciam na motivação dos indivíduos são diferenciados. 

Vimos na teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, por exemplo, que todo 

sujeito tem necessariamente uma hierarquia de necessidades a serem supridas desconsiderar o 

fato que as escolhas de cada indivíduo possa mudar de acordo com uma determinada 

realidade que lhe é apresentada, e não necessariamente seguir uma ordem específica. A teoria 

X e Y buscar subjugar o indivíduo e atribuí-lo quase que um ultimato, ao invés de buscar 

entendê-lo. Na teoria dos dois fatores a ideia de que atribuições podem motivar um indivíduo, 

é bem relativa, uma vez que considera que fatores mais básicos não necessariamente causam 

motivação. Na teoria das necessidades de McClelland a motivação depende unicamente das 

predileções do indivíduo e sua vontade de lutar pelo sucesso.  

 A motivação é um tema que está presente em todas as empresas, seja ela pública, 

privada ou do terceiro setor, seja com menor ou maior ênfase. Desvendar os mistérios que 

cercam as ações humanas é uma tarefa que requer muita análise, embora muito já se tenha 

feito para entender os fatores que motivam o ser humano no contexto organizacional, ainda se 

faz necessário preencher uma lacuna inerente aos fatores relacionados à motivação dos 

professores, prova disso é o resultado do questionário complementar os dados pesquisados 

nos artigos onde é possível ver que além da infraestrutura, o julgamento de atribuições da 

sociedade e o descaso da juventude com o ensino e com os professores dentro de aula serem 

destaques na motivação do mesmo ao longo do tempo.  

No que diz respeito a participação dos pais nas escolas, apesar do estudo apontar para 

a possibilidade de ainda haver uma barreira entre os pais e a escola, visto que esses fazem 

parte da sociedade que atribuía aos professores a responsabilidade que não os competiam, há 

uma tendência futura animadora apontada no questionário de maior participação que pode ser 

reflexo tanto do rompimento dessas barreiras, quanto da percepção dos próprios pais da sua 

importância como agentes essenciais para qualidade do ensino dos seus filhos. 

Quando se trata de governo, na realidade do que foi discutido, se a educação de 

qualidade é parte importante de um programa de governo, tudo que a ela pertence necessita do 

devido cuidado, alunos, diretores, estrutura, entre outros, todos exercem grande importância 

para que um ensino de qualidade seja oferecido. O questionário evidenciou um 

descontentamento quase unânime com o atual governo no que diz respeito a pouca 

valorização do professor, e no que diz respeito ao baixo investimento em infraestrutura 

escolar, sendo mais evidenciados que questões como a falta de segurança, desmotivação 

discente, entre outras. Assim, no que diz respeito à motivação dos professores do Estado não é 

diferente, é visto uma clara necessidade de maior participação e aplicação por parte do 

governo de medidas mais substanciais que levem a educação para um contexto atual e futuro 

mais favorável para os professores e gerem consequências positivas, sobretudo para os alunos. 

Dito isto, vê-se a necessidade de criação de políticas públicas que sejam capazes de enxergar 

os anseios dos professores, isso passa obviamente, por uma maior integração com a gestão 

interna escolar, onde seria possível verificar se o clima organizacional, ou toda infraestrutura 

oferecida geram condições para que esses professores possam lecionar com qualidade, e 

acima de tudo com motivação.  

 No que diz respeito a gestão interna escolar, verificou-se que a mesma se apresenta 

com possibilidades grandes de interferência na motivação docente, uma vez que  cabe a essa, 

como fora informado, o papel de gerir todos os recursos da escola. Dessa forma, por mais que 
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se tenha compreendido que a gestão interna escolar influencia positivamente na motivação 

dos professores, mesmo diante das limitações apresentadas na pesquisa, é visto que, de fato, 

uma gestão interna mais qualificada, mais participativa e que preze pela eficiência e eficácia 

da organização, mesmo diante de fatores adversos, pode motivar não só o corpo docente, mas 

todos que fazem parte da organização.  

 Conclui-se assim, a importância de haver pais mais participativos nas escolas, bem 

como a necessidade do governo do Estado rever suas políticas de educação, não considerando 

apenas incentivos financeiros como algo motivador e, a gestão interna escolar ser mais 

analítica na forma com que compreende os professores, assumindo uma postura de uma 

gestão de administração privada, mesmo diante das limitações impostas.  
No que diz respeito à questão central da pesquisa, que trata da motivação docente, 

verificou-se grande dificuldade de se entender a motivação, haja vista que, mesmo diante de 

um contexto razoavelmente desfavorável os professores ainda se mostraram motivados com 

suas escolas e com sua profissão. Verificou-se, entretanto, a possibilidade de serem praticadas 

ações que colaborem com a satisfação e consequentemente com a motivação desses 

profissionais, mesmo que não seja de forma plena.  

A pesquisa abordou alguns fatores, entre vários possíveis, que possam implicar na 

motivação dos professores do Estado, cabe assim, uma exploração em um nível maior, 

compreendendo a interferência de outros fatores, tais como: aluno, infraestrutura, localidade, 

segurança, entre outros, a fim de conseguirmos, senão solucionar, pelo menos minimizar os 

efeitos que esses causam naqueles que tem a responsabilidade de preparar as futuras gerações 

do nosso país. 
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ANEXOS 
Este questionário é parte de um Trabalho de Conclusão de Curso em Administração Pública, 

da Universidade Federal Fluminense e, tem como objetivo compreender alguns fatores que 

possam estar relacionados à motivação dos professores da rede pública estadual de ensino. 

 

Anexo 1 -  Questionário 

Nome:  

Idade: 

Sexo: 

Disciplina: 

Escola: 

Período em atividade na rede Estadual: 

 

Obrigado por aceitar preencher este questionário. 

1- Diga o grau de motivação que você tem com a profissão de professor: 

( ) 1     ( ) 2     ( ) 3     ( ) 4     ( ) 5     ( ) 6     ( ) 7     ( ) 8     ( ) 9     ( ) 10  

2- Diga o grau de motivação que você tem com a profissão de professor dentro da escola que 

você leciona:  

( ) 1     ( ) 2     ( ) 3     ( ) 4     ( ) 5     ( ) 6     ( ) 7     ( ) 8     ( ) 9     ( ) 10  

3-  O que o motivou a escolher a profissão de professor, e o que ainda o motiva como 

professor? 

4- Diga uma característica boa e uma característica ruim da escola que você leciona. 

5- Tendo como base a sua motivação, como você avalia a gestão interna da sua escola?  

( ) Péssima   ( ) Ruim ( ) Regular  ( ) Boa  ( ) Ótima 

6- Tendo como base a sua motivação, como você avalia o grau de interação dos alunos em 

sala de aula?  

( ) Péssimo   ( ) Ruim ( ) Regular  ( ) Bom  ( ) Ótimo 

7- Tendo como base a sua motivação, como você avalia a participação dos pais na educação 

dos alunos na escola que você leciona? 
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( ) Péssima   ( ) Ruim ( ) Regular  ( ) Boa ( ) Ótima 

8-Tendo como base sua motivação, de uma forma geral, como você avalia a política pública 

de educação do governo do Estado, sobretudo, no que diz respeito à valorização do professor? 

( ) Péssima   ( ) Ruim ( ) Regular  ( ) Boa ( ) Ótima 

 


