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"A personalidade humana é uma coisa sagrada; ninguém pode violá-la ou infringir

seus limites, embora, ao mesmo tempo, o maior bem consista na comunicação com os

outros."
,
Emile Durkheim
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RESUMO

o presente trabalho tem como objetivo verificar a percepção de professores, que
trabalham no setor público municipal no ensino fundamental, sobre motivação e ambiente de
trabalho. Para tal, foi realizado um estudo de caso exploratório, por meio de uma pesquisa
com 33 professores de uma escola púb ica municipal situado na região Sul Fluminense do
Estado do Rio de Janeiro. Não foram incluídos nesta pesquisa os cargos com posição de
liderança com o objetivo de propiciar maior homogeneidade à amostra. Foram entregues 51
questionários, em mãos, sendo que o critério utilizado para distribuição foi o de conveniência
de acesso.

Na revisão bibliográfica observa-se que, embora estejamos vivendo numa nova era,
quando o assunto está relacionado a sentimento humano, como a motivação, pouca coisa
mudou. Necessidades devem ser satisfeitas, estímulos podem e devem ser incentivados, e o
relacionamento interpessoal ainda são os que mais influenciam os indivíduos.

Os resultados da pesquisa exploratória apontam que, no âmbito desta amostra é
possível afirmar que os professores desta escola pública de ensino fundamental, sentem-se
motivados. E o relacionamento interpessoal do ambiente de trabalho, o desejo de
desenvolvimento pessoal apresentados, pelos entrevistados, reforçam a teoria desenvolvida
por Clayton Alderfer onde são focados três grupos de necessidades essenciais - existência,
relacionamento e crescimento.

Palavras-chave: Motivação, Ambiente de trabalho, Relacionamento InterpessoaL
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ABSTRACT

This study aims to verify the perception of a group of professionals who work in a
public elementary school, about motivation and work environment. lt was developed an
exploratory case study through a survey with 33 public school teachers in a city located in Sul
Fluminense region of Rio de Janeiro State. lt were not included in this research professionals
with leading positions in order to provide greater homogeneity in the sample. 51
questionnaires were sent personally and the criteria used for distribution was the convenience
of access.

The literature review sho s that, although we are living a new era, when we are
talking about human feelings, such as motivation, there's no big changes. We need to find
solutions to the needs, incentives can and should be encouraged, and interpersonal
relationships are still the ones that most exercises influence in people.

The resu.lts of exploratory research indicate that, according to this sample we can say
in this the public school teachers in primary education feel motivated. The interpersonal work
environrnent and the desire for personal development reinforce the theory developed by
Clayton Alderfer, who said that groups are focused on three basic needs: existence,
relationship and growth.

Keywords: Motivation, Work Environrnent, Personal Relationship.
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1 INTRODUÇÃO

No presente século pudelllos ver gral1des l11udal1çasque ellglobatl1 o 111ercadode
trabalho. Mudanças tecnológicas, inserção da mulher no mercado de trabalho, preocupação
com o meio ambiente, uma busca contínua dos trabalhadores por atllalização, um novo tipo de
desemprego estrutural (onde existe a vaga de trabalho, mas faltam pessoas qualificadas),
jornadas duplas (aumento do horário efetivo individual de trabalho), um aumento da oferta de
serviços especializados, entre outros. De acordo com Aguiar (2005, p.332) as pessoas passam
cada vez mais a maior parte de seu tempo nas organizações. Com isso, dividem o seu tempo,
seus conhecimentos, seus sentimentos com diversas pessoas de origens diferentes. Existe uma
troca invisível e constante entre as pessoas no ambiente de trabalho. E além de qualificações,
formação acadêmica, experiência profissional, cursos de aperfeiçoamento que são exigidos
pelo mercado de trabalho, para que haja um melhor aproveitamento das tarefas realizadas é
necessário o desejo de realizá-las.

Para Kanaane (1999, p.29) o advento de novas tecnologias gerou e tem gerado

alterações na concepção do trabalho, o que de certa forma produziu um repensar em termos

das habilidades requeridas para o efetivo desempenho profissional [...] a tecnologia introduziu

modificações significativas nas concepções de trabalho e, com o advento de novas técnicas,

evidenciou-se a divergência entre tais propostas e a organização/administração do trabalho.

Conforme Dornelles (2006, p.I53) o trabalho passou a ser um meio de exclusão social,

gerador de inseguranças de toda ordem e cerceador de expectativas de vida futura. O

desemprego assolnbra as pessoas nas organizações e põe em risco a veracidade das relações

de trabalho em todos os níveis hierárquicos. A maioria não trabalha por dever, mas por

necessidade, daí a ênfàse em motivação. Com isso, atualmente a procura por emprego público

cresceu deliberadamente. Tem se·visto muitos cursos preparatórios para os que almejam estas

vagas. Observam-se com isto dois pontos: o primeiro de que a educação recebida ao longo

dos anos de estudo não foi suficiente, pois as pessoas precisam acrescer o seu conhecimento

para alcançar sellS objetivos e o segundo de que as pessoas buscam estabilidade no emprego,



laior segurança e planejamento futuro. Para os professores que alcançaram o tão sonhado
,

nprego público, fica uma pergunta: será que eles se sentem motivados no trabalho? E o que

:busca conhecer no decorrer deste estudo.

Com o tema "Motivação e ambiente de trabalho" que objetiva verificar se os

'ofessores de uma escola pública municipal sentem se motivados. Tem-se como fonte de

~squisa a seguinte questão: o ambiente de trabalho pode influenciar na motivação dos

ofessores de ensino fundamental? Isto porque, a educação é vital para a vida profissional. E

ensino fundamental é à base de conhecimento. Com uma boa base, ergue-se uma grande

trutura

Tomando como pressuposto que a motivação é importante e que o ambiente de

lbalho nem sempre é cultivado da melhor forma possível. Busca-se neste estudo descobrir

o ambiente de trabalho pode influenciar na motivação dos professores de uma escola

.blicamunicipal.

"O sucesso em um trabalho é facilitado ou obstruído pela existência ou ausência de

~ursosde apoio" (ROBBINS, 2005, p.149) .

. PROBLEMA DE PESQUISA

,
E possível afirmar que os professores de escola pública se sentem motivados?

OBJETIVO GERAL

Investigar se os professores de uma escola pública se sentem motivados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conhecer o ambiente físico de trabalho do professor de uma escola pública;

- Identificar os possíveis fatores motivadores para os professores de uma escola

pública;

- Apresentar as principais teorias da motivação;

1 1



Correlacionar a teoria motivacional ao perfil dos professores do estudo em

questão.

1.4 SUPOSIÇÃO

Supõe-se que, para os professores, fatores subjetivos possuam uma influência maior

sobre a motivação para O trabalho do que os fatores objetivos. Visto que a profissão vem

sendo desvalorizada ao longo dos anos.

1.5 DELIMITAÇÃO

o presente trabalho é um estudo de caso realizado em uma escola pública municipal,

portanto generalizações devem ser feitas de forma cautelosa por se tratar de uma amostra não

probabilística e com características específicas.

1.6 JUSTIFICATIVA

Existem vários fatores que comprovam a importância da avaliação da motivação e do

ambiente de trabalho~ Entre eles:

- O ambiente de trabalho é uma constante de grande importância na vida das

pessoas;

- As pessoas passam a maior parte de sua vida trabalhando;

- O ambiente de trabalho pode ser modificado;

- A motivação é algo subjetivo, inerente ao ser humano;

- As pessoas motivadas contagiam o ambiente onde elas se encontram;

Não há como elaborar uma análise sobre o assunto sem que haja uma pesquisa,

para fundamentar, de maneira científica, a real·dadedos mesmos;
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CONCEITOS DE MOTIVAÇÃO

Para tomar mais clara a abordagem do tema em questão se faz necessário a defmição

de motivação. O termo motivo vem do elemento MOV= mover. Daí vem a ação de mover,

isto é, motivação! (MINICUCCI, 1995 p. 214). Apesar de definido o termo, ainda não fica

claro o que leva o ser humano a essa ação de mover. E esta dúvida tem suscitado diversas

pesquisas sobre o tema em questão. Os estudos de Herzberg apudRobbins (2005, p. 133-134)

mostram que a motivação é objeto de interpretações diversas. Confunde-se a motivação com a

capacidade, que o indivíduo possui de integração a políticas, as normas e aos procedimentos

administrativos. Por ser algo pessoal, os fatores motivacionais podem diferir de indivíduo

para indivíduo.

Robbins (2005, p.132), declara que motivação é o resultado da interação do indivíduo

com a situação [...] é o processo responsável pela intensidade, direção, persistência dos

esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta. Vemos com esta defmição

que a motivação não abrange apenas a questão do trabalho e da carreira profissional, mas

envolve toda a magnitude da vida dos indivíduos, para a realização de qualquer meta alçada.

Minicucci (1995, p.215) ao definir a motivação como força impulsionadora do indivíduo para

um objetivo, confIrma o pensamento acima. Também Ferreira (2007, p. 566) defme motivação

como conjunto de fatores que determinam a atividade e a conduta individuais. Apesar de

cada autor elaborar uma maneira de defmir motivação, vemos que as palavras podem ser

diferentes, mas o significado tende a ser o mesmo.

De acordo com Robbins (2005, p. 143-144), na teoria do planejamento do trabalho

Maslow, McGregor e Herzberg abordam a importância de se entender o próprio trabalho

como uma possível fonte de motivação. Para muitos indivíduos o simples fato de estar

trabalhando, de não ser 'invisível' para a sociedade, de se sentir útil, de pertencer a uma
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corporação, pode ser uma fonte de motivação. Principalmente para aqueles que se encontram

em camadas mais baixas da sociedade, onde o fato de trabalhar caracteriza o indivíduo.

Embora os indivíduos possuam necessidades semelhantes, e a Hierarquia das

Necessidades de Maslow apud Aguiar (2005, p.355-357) compreenda muito bem esses

fatores, observamos que os indivíduos nem sempre seguem a risca a seqüência da pirâmide, e

que muitas vezes a ordem pode ser alterada, dependendo do valor atribuído pelo indivíduo a

cada necessidade que ele possui. Como Chiavenato (2000, p.161) aborda, o indivíduo é

movido por necessidades, e estas interferem no comportamento do mesmo, que por sua vez é

movido em direção aos objetivos que possam satisfazer essas necessidades.

Freud apud Aguiar (2005, p.353), aborda a motivação de forma dinâmica,

pressupondo forças internas que direcionam o comportamento. Segundo Freud, as forças

internas motivam o comportamento humano e são representadas pelos instintos, que fornecem

uma fonte contínua e fixa de estimulação (id) [...] mas Freud não acredita que as motivações

das ações humanas sejam todas conscientes. Ao relacionar a motivação do comportamento

humano com os instintos, ele mostra que nem sempre as pessoas estão conscientes das

motivações de suas ações, muitas vezes comandadas pela necessidade de satisfação dos

instintos.

Aguiar (2005, p.352) relata que para os cognitivistas , os valores, opiniões e

expectativas em relação ao mundo que os rodeia possuem representações intemalizadas de

seu ambiente e são estas forças que impelem os indivíduos para a ação. Os indivíduos

possuem objetivos e lutam para atingí-los.

A motivação é intrínseca [...] ninguém motiva ninguém. Nós é que nos motivamos,

ou não. Tudo o que os de fora podem fazer é estimular, incentivar, provocar nossa motivação.

Dito de outra maneira, a diferença entre motivação e estímulo é que a primeira está dentro de

nós e o segundo, está fora (VERGARA, 2006, p.42).

A intenção de lutar por um objetivo é a maior fonte de motivação do trabalho

(ROBBINS, p. 141). Ter um objetivo na vida faz com que as pessoas se mobilizem para
,

realizá-lo. E como ter um alvo e inserir todos os esforços para alcançá-lo; independente de

qualquer obstáculo.

Como pudemos ver, existem diversas definições para o termo motivação. O próprio

sufixo do termo já desperta algo relacionado à atitude. Estar motivado significa estar desejoso

de algo, é interagir com o meio buscando alcançar um objetivo.

14



2.2 TEORIAS E ESTUDOS SOBRE l\10TIV AÇÃO

São muitas as teorias e estudos sobre motivação. A seguir apresentaremos as mais

consagradas a nível científico, para então poder no decorrer do estudo definir qual ou quais se

aplicam melhor ao caso.

2.2.1 Teoria das Necessidades Socialmente Adquiridas

Para McClelland apud França (2006, p.24) o ser humano é um animal social, tem a

necessidade de viver em sociedade. Essa necessidade pode variar grandemente de indivíduo

para indivíduo, porém todos a têm. Daí surge a Necessidade de afiliação da teoria de

MacClelland, o que resulta na participação dos indivíduos nos 'Clubes' (clubes esportivos,

grupos religiosos, maçonaria, etc.). Leva inclusive os indivíduos a uma sociedade muito

especial, o casamento, e também a sociedades empresariais.

A teoria das necessidades de McClelland (ROBBINS, p.138) relata que as pessoas

possuem:

Necessidade de realização: busca da excelência, de se realizar em relação a

determinados padrões, de lutar pelo sucesso.

Necessidade de poder: necessidade de fazer com que os outros se comportem de um

modo que não fariam naturalmente.

Necessidade de associação: desejo de relacionamentos interpessoais próximos e
. , .amlgavelS.

McClelland argumenta que não nascemos com tais necessidades; elas são adquiridas

socialmente. Poder refere-se a relações com pessoas, status, prestígio, posições de influência.

Afiliação diz respeito as que Maslow chamou de afeto. Realização é concernente a auto-

estima e a auto-realização (VERGARA, p.45).

Vemos que a realização pessoal, poder como forma de autoridade e associação

também são formas de recompensa que são buscadas pelos indivíduos. E no que se refere à

realização pessoal ela pode se cumprir de várias formas, como o próprio nome já diz é

pessoal, cada um define o seu objetivo, elabora suas metas, procura o melhor caminho e

segue. Outra forma de recompensa é o poder, existem pessoas que se satisfazem com poder,

gostam de ter o domínio da situação, de decidir as questões, entre o que pode e o que não

pode ser feito, e de ter um grupo de pessoas submissas ao seu comando. E a necessidade de
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associação, onde o que prevalece para o indivíduo é a relação interpessoal, o cultivo de boas

amizades, o sentimento de pertencimento a determinado grupo, de se sentirem amadas,

sentirem que a sua presença é importante para outras pessoas.

2.2.2 Teoria dos dois fatores de Herzberg

Para Herzberg apud Vergara (2006, p. 45) existem dois fatores que explicam o

comportamento das pessoas no trabalho: os higiênicos e os motivacionais.

Fatores higiênicos localizam-se no ambiente de trabalho. São extrínsecos as pessoas.

Esse grupo abrange: salário, beneficios sociais, condições fisicas de trabalho, modelo de

gestão, relacionamento com os colegas. Os fatores higiênicos se presentes, deixam de causar

insatisfação às pessoas, mas não chegam a causar satisfação.

Os fatores motivacionais são intrínsecos. Se referem aos sentimentos de auto-realização

e reconhecimento. Se presentes, causam satisfação. Se ausentes, deixam de causar satisfação,

mas não chegam a causar insatisfação (VERGARA, p. 45). O principal problema segundo

Herzberg apud Aguiar (2005, p.362) é a dificuldade de distinguir fatores higiênicos dos

fatores motivacionais. Isto porque ao lidar com fatores higiênicos a empresa manipula

salários, promoções, normas administrativas, políticas organizacionais e segurança do

trabalho. Ao lidar com esses fatores, a organização possibilita melhores condições de

trabalho. As conseqüências serão, por conseguinte, um aumento da satisfação dos membros

com a organização, uma menor rotatividade e a manutenção de um padrão de produtividade

estável, embora relativamente baixo. Satisfação no trabalho é "um sentimento agradável que

resulta da percepção de que o nosso trabalho realiza ou permite a realização de valores
,

importantes relativos ao próprio trabalho" (HOLLENBECK, p.121). E o indivíduo

percebendo quão valoroso é o seu trabalho, ainda que para muitos seja algo simples e sem

grande importância.

Para Herzberg apud Aguiar (2005 p.361), os fatores motivadores do trabalho são

aqueles que se referem à tarefa e à sua execução, mostrando uma relação direta e uma

dependência entre produtividade e motivação [...] é na realização da tarefa, que ° indivíduo

deverá encontrar a forma e os meios de desenvolver sua criatividade, de assumir a

responsabilidade de ser independente e livre. O indivíduo deve trabalhar naquilo que goste

que lhe proporcione prazer. Daí então, a própria tarefa será a fonte de motivação. De acordo
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com essa teoria, a tarefa e a realização da tarefa são os fatores motivadores, o objetivo e a

execução do mesmo.

Herzberg apud França (2006, p. 26) conclui que as pessoas geralmente associavam

deferentes tipos de condições para os bons (positivos) ou maus (negativos) sentimentos, ou

seja, que existem dois fatores diferentes influenciando a motivação. Fatores ligados às

insatisfações, os fatores de higiene ou manutenção, são necessários para manter um nível

razoável de motivação entre os empregados. Outros fatores, os de motivação, funcionam para

o aumento da motivação no trabalho.

Para Herzberg apud Newstrom (2006, p.149-150) o trabalho é feito de forma a

encorajar a motivação intrínseca. Como conseqüência do aumento da motivação, o

desempenho deverá melhorar, proporcionando assim, um trabalho mais humano e produtivo.

Os efeitos negativos também tendem a ser diminuídos, tais como: rotatividade, faltas, queixas

e perdas de tempo. Dessa maneira, ambos - trabalhador e sociedade- beneficiam-se. O

empregado trabalha melhor, tem mais satisfação no trabalho e se realiza mais, sendo, assim,

capaz de participar em todos os seus papéis sociais com maior eficácia.

2.2.3 Teoria da Equidade

De acordo com essa teoria, elaborada por J. Stacy Adams na década de 60, as

pessoas comparam seu trabalho e os resultados obtidos com os de outras pessoas. Elas se

sentirão mais ou menos motivadas para o trabalho à medida que percebem, ou não, a presença

de justiça, da igualdade nas relações de trabalho. Essa teoria coloca em destaque a percepção

pessoal do indivíduo sobre a justiça relativa na sua relação de trabalho com a organização

(VERGARA, p.46).

Teoria da Equidade parte do princípio de que a motivação depende do equilíbrio

entre o desempenho do indivíduo e a compensação referente a este desempenho. Segundo o

autor, as pessoas se sentem motivadas sempre que espera receber da organização uma

compensação pelos seus esforços em favor da organização. E esta compensação é avaliada

como justa quando o indivíduo compara entre o que recebem outras pessoas que contribuem

de forma semelhante. Quando a compensação é percebida como injusta, as pessoas sentem-se

insatisfeitas e tendem a reduzir os seus esforços em favor da organização, quando justa, os

esforços permanecem semelhantes, e quando esta compensação está acima da recebida pelas

outras pessoas, a tendência é que haja um esforço ainda maior. As situações entre as quais a
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percepção de equidade pode ser verificada são diversas, entre elas temos as promoções,

elogios públicos, viagens, salários e outras.

2.2.4 Princípio do Hedonismo

De acordo com o princípio do hedonismo, "as pessoas buscam outras formas de

recompensas onde os indivíduos buscam o prazer e afastam-se do sofrimento. Segundo este

princípio, em cada situação com que as pessoas se deparam, elas selecionam alternativas de

ação que podem maximizar o prazer e minimizar o sofrimento. Portanto, pressupõe-se que as

pessoas se comportam de forma a maximizar certos tipos de resultados de suas ações, como

por exemplo, recompensas de diferentes formas, satisfações, reforços positivos, e a minimizar

resultados como punições, insatisfações etc." (AGUIAR, p.352). As pessoas buscam

recompensas e justificativas que amenizem o sofrimento, ex. 'Eu ganho pouco, mas me

divirto', no dito popular em questão, a diversão, é a forma, de amenizar o sofrimento, de

compensar o baixo salário.

2.2.5 Hierarquia das Necessidades de Maslow

Minicucci (1995, p.216) define necessidade como uma força (que ainda não é ou não

está) a busca de um objetivo ou de alguma coisa que seja satisfatória.

Para França (2006, p.25) essa teoria tem como base a crença de que as motivações

humanas decorrem da. satisfação de necessidades específicas, classificadas em cinco níveis:

l° Básicas: que são as necessidades de alimentação, repouso e continuidade da

espécie; expressam-se por meio da fome, sono e sexo.

2° Segurança: refere-se à proteção física e mental, e a ausência de ameaça à

integridade. Expressam-se mediante habitação, a segurança e a proteção pessoal.

3° Associação: o conjunto de relações nos mais diversos grupos aos quais

pertencemos. Expressam-se por meio de amigos, parceiros, semelhança ou complentariedade

de interesses.

4° Reconhecimento: procura de prestígio e valorização pessoal diante de olltras

pessoas, grupos ou culturas. Refletem-se na busca de poder, posse, qualificação pessoal e

profissional.
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50 Auto-realização: as ações que nos realizam de forma pessoal e única. Atingem o

nosso conjunto intrínseco de vontades e/ou de crenças. Podem ser percebidas na dedicação

incondicional e na motivação consistente com hábitos e sentimentos de prazer.

Maslow apud Vergara (2006, p.44) desenvolveu uma teoria na década de 50,

tomando como eixo a questão das necessidades humanas. Para ele, essas necessidades estão

organizadas hierarquicamente e a busca de satisfazê-las é o que nos motiva a tomar alguma

direção. Maslow apud Aguiar (2005, p. 355) divide as necessidades humanas em necessidades

biológicas, psicológicas e sociais. Somente a medida que as necessidades inferiores da

hierarquia são satisfeitas, pelo menos em parte, é que surgirão as necessidades superiores da

hierarquia. Observa-se que na visão de Maslow apud Agtliar (2005, p.356) que as

necessidades subjetivas como relacionamento de pertencer, de intimidade, de amor e de

afeição são de grande importância para os seres humanos e podem em determinado momento,

serem cruciais, impedindo a manifestação de outras necessidades. Maslow considera que a

não-satisfação dessas necessidades provoca um sofrimento que pode ter a mesma amplitude

do sofrimento fisico de uma pessoa faminta [...] também afirma que "todos os seres humanos

possuem uma necessidade ou o desejo de uma avaliação de si próprios, de auto...respeito, de

auto-estima e de estima dos outros. A satisfação das necessidades de auto-estima leva a

sentimentos de autoconfiança, de força, de adequação e de ser útil e necessário no mundo." A

importância do trabalho desenvolvido gera não somente reconhecimento por parte da

sociedade de modo geral, mas também eleva a auto-estima, a autoconfiança e o sentimento de

ser necessário, de fazer diferença no local onde atua.

2.2.6 Teoria ERG

Robbins (2005, p.136) relata que a teoria ERG (Existence, Relatedness and Growth)

foi desenvolvida por Clayton Alderfer em cima da hierarquia das necessidades, de Maslow.

Nela são focados três grupos de necessidades essenciais - existência, relacionamento e

crescimento.

1()Existência - se refere às condições materiais básicas de existência humana;

2° Relacionamento - destaca a necessidade das relações interpessoais;

3° Crescimento - desejo de desenvolvimento pessoal.
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Essa classificação procura demonstrar quanto de cada necessidade uma pessoa tem em

um dado momento, além de reconhecer que cada pessoa tem uma "quantidade diferente" de

cada necessidade (FRANÇA, 2006, p. 29).

De acordo com Aguiar (2005; p.357) a necessidade de auto-realização está relacionada

à curiosidade humana e envolve, de certo modo, as necessidades de auto-realização e de

segurança, englobando o desejo de compreender, de sistematizar, de organizar, de analisar e

de procurar relações e significados, assim como de construir um sistema de valores.

2.3 DEFINIÇÕES DE TRABALHO

o trabalho sempre ocupou lugar central na vida de diferentes comunidades, onde

gradativamente foi sendo limitado pelas condições socialmente estabelecidas (KANAANE,

1999, p.15).

Para conseguirmos dimensionar o aspecto social que o trabalho representa,

identificamos a posição de Eric From apud Kanaane (1999, p.16) que assinala: "no processo

de moldar a natureza exterior a ele, o homem molda e modifica a si mesmo." Jean Paul Sartre

apud Kanaane (1999, p.17) escreve: "Por meio do trabalho dominamos o meio. Há dispêndio

de energia, ação sobre a natureza, produção, destruição e, portanto, trabalho."

Segundo G. Friedmann apud Kanaane (1999, p. 17) o trabalho assume as seguintes

facetas:

- aspecto técnico, que implica questões referentes ao lugar de trabalho e adaptação

fisiológica e sociológica;

- aspecto fisiológico, cuja questão fundamental se refere ao grau de adaptação homem-

lugar de trabalho-meio fisico e ao problema da fadiga;

- aspecto moral, como atividade social humana, considerando especialmente as

aptidões, as motivações, o grau de consciência, as satisfações e a relação íntima entre

atividade de trabalho e personalidade,

- aspecto social, que considera as questões específicas do ambiente de trabalho e os

fatores externos (famíli~ sindicato, partido político, classe social etc.). Há de se

considerar sob tal perspectiva a interdependência entre trabalho e papel social e as

motivações subjacentes;



- aspecto econômico, como fator de produção de riqueza, geralmente contraposto ao

capital, e unido em sua função a outros a outros fatores: organização, propriedade,

terra.

Segundo Kanaane (1999, p.99) o homem mantém relação com o trabalho, e essas

relações caracterizam os vínculos e as interdependências que tais relações possibilitam [...]

levando às seguintes considerações e reflexões:

- o trabalho corno fonte de prazer e de satisfação;

- o trabalho aliado às perspectivas de progresso e de desenvolvimento pessoal;

- o trabalho como auto-realização, auto-atualização e desafios;

- o trabalho considerado elemento de sobrevivência, em que os fatores: salário,

segurança, poder status, afiliação, entre outros, passam a ocupar posições essenciais nas

concepções que determinados grupos sociais elaboram sobre o mesmo.

O capitalismo enfatiza o trabalho como um meio de acumulação de capital. Não há

acumulação de capital sem trabalho [...] no socialismo industrial, o trabalho é a mola

fundamental da sociedade e da felicidade humana (AGUIAR, 2005, p. 349).

Proudhon apud Aguiar (2005, p.349) afirma que o trabalho é à base da nova sociedade

[...] é o criador do homem e da sociedade, gerador da economia e promotor da justiça.
,
E necessário ao administrador captar o sentido que os trabalhadores atribuem ao

trabalho que realizam, focalizando os aspectos específicos da prática profissional

(KANAANE, 1999, p. 88).

2.4 DEFINIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO

o Ambiente de Trabalho de uma organização "é composto pelas instituições ou forças

externas que têm o potencial de afetar o seu desempenho. Elas incluem, tipicamente,

fornecedores, clientes, concorrentes, agências regulatórias do governo, grupos de opinião

pública e outros" (ROBBINS, 2005, p.365 . Ele é o local de produção, seja de produtos, bens

em geral, seja de conhecimentos, serviços, e outros tipos de prestação de trabalho; embora não

precise necessariamente, ser um ambiente fisico pré-determinado e fixo. O ambiente de

trabalho é constituído de duas partes distintas: a física (instalações, móveis, decoração etc.) e

a social (as pessoas que o habitam). E o ambiente de trabalho, além do local e pessoas,

engloba as relações entre as pessoas.

21



Christúphe Dejours apud Vergara (2006, p. 65) tem afirmado que as organizações são

lugares propícios ao sofrimento, ao tédio, ao desespero, ao desconforto existencial.

Pode-se entender a organização como um sistema social estabelecido, à medida que os

papéis profissionais vão-se constituindo a partir das interações sociais presentes no contexto

de trabalho, em que as estruturas hierárquicas e de poder representam os elementos de suporte

da organização, e os processos interacionais denotam a dinâmica organizacional,

mediatizados pela comunicação existente (KANAANE, 1999, p. 38).
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3- METODOLOGIA

o método utilizado para a realização desta pesquisa foi o Estudo de Caso que, de

acordo com (YIN, 2005), é apenas uma das diversas maneiras de fazer pesquisa em ciências

sociais e, no geral, esta metodologia é a selecionada quando o pesquisador tem pouco controle

sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inserido

em algum contexto da vida real, como pode ser caracterizado o tema motivação e ambiente de

trabalho.

3.1TIPO DE PESQUISA

Pesquisa de caráter exploratório, que segundo (DRAKE E SMITH, 1977), o objetivo é

definir os limites do problema e comparar as percepções que os indivíduos apresentam dele.

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A pesquisa foi realizada no mês de junho de 2011numa escola pública municipal na

cidade de Barra Mansa. Esta pesquisa baseou-se em coleta de dados através de questionário,

análise dos resultados, elaboração estatística dos resultados alcançados e conclusão.

Na escola pesquisada, a população total de professores, que é o objetivo central da

pesquisa, é de 51(cinqüenta e um) das seguintes áreas: Português, Matemática, Geografia,
,

Ciências, História, Educação Física, Música, Informática, Leitura, Etica e Cidadania, Inglês e

Xadrez. O número de respostas recebidas foi de 33 (trinta e três), o que representa uma

amostra de aproximadamente 65% da população total de professores.
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3.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi feita através de questionários entregues em mãos durante o

horário de aula, sendo entregues sequencialmente conforme a disposição das salas de aula. Ao

término da entrega a todos os entrevistados, foi disponibilizado trinta minutos para que os

mesmos respondessem. Passado os trinta minutos, foram recolhidos daqueles que haviam

respondido. Como era necessário interromper a aula para responder o questionário, e alguns

dos professores estavam explicando matéria, não puderam fazê-lo. Estes ficaram com o

questionário e pediram para responderem depois. A estes que pediram mais tempo para

responderem, foi solicitado que entregassem para uma funcionária do colégio, que recolheria

os questionários e entregaria no dia seguinte ao pesquisador. Isso ocorreu durante três dias

consecutivos. Como alguns professores não trabalham todos os dias da semana na mesma

escola, não foi possível recolher todos os questionários. Visto que alguns professores levaram

o questionário para casa não entregando no prazo estipulado.

Não foi incluído nesta pesquia nenhum outro cargo com o objetivo de proporcionar

maior homogeneidade à amostra. Foram entregues 51 questionários em mãos, sendo que

retornaram 33 respondidos e álidos.

Buscando preservar a identificação dos entre istados, e proporcionar maior liberdade de

expressão, por se tratar de uma população pequena, o questionário elaborado não perguntou

dados gerais como idade e sexo, apenas tempo de trabalho na escola e foram elaboradas

afirmativas relacionadas à motivação, ambiente de trabalho e a possível interferência destes

temas para a vida profissional e pessoal dos entrevistados, os participantes foram solicitados a

marcar a resposta que melhor representava a sua opinião sobre o assunto. As respostas para

cada afirmativa estavam dispostas em uma escala Likert, sem ponto neutro, hierarquizadas de

1 a 3, sendo:

1- Concordo Totalmente, 2- Concordo Parcialmente e 3- Discordo.

3.4 ANÁLISE DE DADOS

o estudo foi realizado numa escola municipal em Barra Mansa. A escola atualmente

abrange desde o ensino fundamental, indo do 3° ano primário (antiga segunda série) ao 9° ano

(antiga 8a série). Possui aproximadamente 1080 alunos, divididos em 18 turmas no primeiro

turno (manhã), 18 turmas no segundo turno (tarde) e duas turmas no terceiro turno (noite). Os
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,
alunos possuem aulas de Português, Matemática, Ciências, História, Geografia, Etica e

Cidadania, Informática, Música, Inglês, Leitura, Educação Física, Educação Artística e

Xadrez.

No que diz respeito ao ambiente físico é formado por:

Direção;

Secretaria;

- Salas de aula (até 34 alunos por sala);

- Salas de aula com ventiladores, alguns com defeito;

Algumas janelas emperradas (não abrem);

Falta de espaço para recreação (os alunos de 2a a 4a série não podem brincar no

horário de recreio, de em permanecer dentro do refeitório junto com o

professor);

Infiltração em algumas salas·

Portas das salas de aula sem maçaneta;

- Auditório com data s o .

- Sala de Leitura;

Laboratório de Infotmá ica;

Refeitório;

- Bebedores com defeito (alguns com vazamento, alguns entupidos);

- Biblioteca;

Laboratório de Ciências (atualmente não é utilizado).

Segundo Kanaane (1999, p. 109) a identificação das condições presentes no ambiente

de trabalho, como as associadas às motivações individuais, grupais, e os determinantes

ambientais e organizacionais assinalam os possíveis e prováveis significados que o

trabalhador aponta do trabalho que realiza, atestando a representação que ele gradativamente

elabora sobre o mesmo.

Atualmente, a direção escolar passa por um momento de transição, onde a diretora está

se aposentando, e um novo diretor assume o cargo desde o início deste ano, e junto dele

outros dois funcionários entram em ascensão também. Com isso, o ambiente de trabalho passa

por mudanças, porque surge uma nova maneira de conduzir as questões, de administrar o

ambiente escolar. Todo esse cenário despertou o interesse em descobrir se esses professores

estavam motivados a lecionar e se o ambiente descrito acima estaria influenciando de alguma

forma o comportamento dos mesmos. Visto que por vezes aparentavam motivados e outras
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não. E a atividade eta sempre a mesma, embora cada dia seja um dia novo, não havia

diferença significativa na atividade desempenhada. O ambiente de trabalho se dá em local

determinado e o convívio diário ocorre sempre com as mesmas pessoas. Dias diferentes

problemas similares, e as mesmas pessoas para resolvê-los. Dia após dia, com um agra ante:

todos são funcionários públicos, ou seja, não existem perspectivas de grandes mu as.

Cada um é o que se candidatou a ser. Os cargos são "fixos". Sendo que existe

possibilidades de mudança de cargo, uma é a indicação por parte da direção escolar

prefeitura, a algum cargo dentro da própria escola, o que acontece na troca da direção, q~

três funcionários são indicados para assumirem os cargos de diretor e vice-diretores. e

que eles não concorrem entre si. Cada nome já é indicado para a função específica. E qualq e

funcionário pode ser indicado, desde que seja concursado. A outra possibilidade é a

prefeitura analisar a formação do funcionário e aproveitar essa formação de acordo com a

necessidade que ela possui colocando o mesmo numa outra função.



4 RESULTADO E DISCUSSÃO

Após a aplicação do questionário e coleta de dados, pudemos analisar os seguintes resultados:

Tempo de trabalho na escola

Tempo de r b ho I.-------------------l
,oAté 2 anos I
I I
II De 2 a 5 anos

I "I

O De 6 a 10 anos

I
oce11a15

anos

l-Acima de 15 J
anos

Fonte: Pesquisa de Opinião (2011)

No que se refere a tempo de trabalho, 45% possuem até dois anos na escola

pesquisada, isso devido ao concurso que aconteceu em janeiro do ano passado (2010) onde os

professores contratados pela prefeitura foram demitidos, e entraram os concursados. Entre 2 a

5 anos temos 18%, entre 6 a 10 anos 21%. Com isso observa-se que a grande maioria, 45%

possui menos de 2 anos de trabalho na escola. Esta amostra tem a predominância feminina, o

que pode ser caracterizado como uma forma típica de escola pública de ensino fundamental
,. ....nas serles lillClalS.
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Satisfação em atuar como professor

Conc.
Pare ia Irre nte

o Discordo

------------------lO Conc. Totalmente

I

l
Fonte: Pesquisa de Opinião (2011)

Ao serem questionados sobre satisfação, 27% declarou estar totalmente satisfeitos,

seguido de 73% parcialmente satisfeitos. Percebe-se com esses dados que embora se declarem

satisfeitos, existe algo que interfere nesta satisfação. De acordo com Hollenbeck (2006 p.121)

satisfação no trabalho é um sentimento agradável que resulta da percepção de que o nosso

trabalho realiza ou permite a realização de valores importantes relativos ao próprio trabalho.

Quando Herzberg apud Vergara (2006 p. 45) relata sobre os fatores higiênicos, diz que

quando estes estão presentes, deixam de causar insatisfação as pessoas, mas não chegam a

causar satisfação. Percebemos que alguns dos fatores higiênicos não estão atendendo em sua

plenitude a necessidade dos entrevistados, quando declaram não estarem de acordo com o

salário, e as condições físicas do ambiente de trabalho apresentada anteriormente.

Vergara (2006, p. 45) também menciona sobre os fatores motivacionais, como os

sentimentos de auto-realização e reconhecimento, que uma vez ausentes deixam de causar

satisfação.

Gosta de seu ambiente de trabalho
,------_.. ~.- . •.. . . '.,. ~«.

o Conc. Totalmente

Conc. Parcialmente

0_Discord~ J I
I

J
Fonte: Pesquisa de Opinião (2011)
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Em relação ao ambiente de trabalho, 58% declararam gostar totalmente de seu

ambiente de trabalho, seguidos por 42% que declararam gostar parcialmente do seu ambiente

de trabalho. Como França (2006, p. 33) declara, "as emoções estão associadas ao afeto. A

afetividade pode ser aperfeiçoada e estimulada para garantir o bom entrosamento entre os

empregados e o desenvolvimento do respeito mútuo".

Os professores trabalham em conjunto, e se ajudam na medida do possível. Mantém

relações entre eles, que vai além do ambiente de trabalho, o que de certo modo possibilita um

melhor entrosamento, e confirma o resultado da amostra. E de acordo com França (2006, p.

34) a maioria dos estudos sobre comportamento humano confirma que a segurança, a alegria e

o sucesso na vida e no trabalho são diretamente correlacionados com a nossa habilidade de

nos relacionarmos com os outros, com algum nível de compromisso, profundidade e afeto.

Qualificação do ambiente de trabalho

lo ótirro I

Ir Bom I
O Regular

O Ruim I
I

,_ Péssiroo :

Fonte: Pesquisa de Opinião (2011)

Qualificaram o ambiente de trabalho como ótimo, 12%; como bom 70%, regular

15%, ruim 3%. De acordo com o princípio do hedonismo, em cada situação com que as

pessoas se deparam, elas selecionam alternativas de ação que podem maximizar o prazer e

minimizar o sofrimento (AGUIAR; 2005). Podemos observar que embora tenhamos

apresentado anteriormente todas as dificuldades fisicas da escola, os professores buscam não

levar em consideração esses fatores, procuram ver o lado positivo em cada situação. Vimos na

pesquisa que 70% qualificaram o ambiente de trabalho como bom e 12% como ótimo. Isso

demonstra que os fatores fisicos do local de trabalho não possuem um peso significativo para

esta amostra. Dar atenção a esses problemas significa aumentar o sofrimento, uma vez que

estão impossibilitados de alterar a situação.

29



o ambiente de trabalho pode interferir na motivação do professor

(; Qmc. TotalJrente I

Conc. I,
Parcialmente I

i O Discordo .1

~----------------_.-------j
Fonte: P

Quanto à questão do ambiente de trabalho interferir na motivação do professor, 88%

concordaram totalmente, seguido e 2% que concordaram parcialmente. Ninguém

discordou. Quando os entrevistados re ponderam esta questão certamente, se lembraram de

algumas experiências de seu dia-a-dia. Emuora a maioria esteja trabalhando na escola há

pouco tempo devido ao concurso realizado no ano passado, todos já possuíam experiência

profissional adquirida trabalhado anterio ente em outras escolas. O que corrobora com

Dejours apud Aguiar (2005, p.167 quand e e afi a que o sofrimento no trabalho não se

restringe ao interior da fábrica, que o ofrime to a a essa as paredes e acompanha o homem,

interferindo e influenciando a ida domés ica e so ial.

A motivação do professor pode interferir no rendimento da aula

o Conc. Totalmente I

Conc.
Parcialmente

O Discordo

Fonte: Pesquisa de Opinião (2011)

Dos professores entrevistados, 82% concordaram totalmente que a motivação do

professor pode interferir no rendimento da aula, seguidos de 12% que concordaram

parcialmente. Ninguém discordou. Um fator determinante na pesquisa é o resultado acima

onde 82% concordam totalmente que a motivação do professor pode interferir no rendimento

da aula. Isso nos mostra que os professores se sentem responsáveis pelo rendimento da aula e
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dos alunos. Quando eles tomam para si, que a sua motivação interfere no rendimento da aula,

logo se aula não rendeu, eles podem, se sentir, como sendo o principal culpado.

Você se sente motivado a dar aulas

oConc. ---j

Totalmente

Conc.
Parcialm ente I

I O Discordo I
I I
L _

Font : P quisa de Opinião (2011)

Dos professores entrevistados 52% declararam concordar totalmente estarem

motivados a darem aula, seguido e % que declararam concordar parcialmente, e 3% que

discordaram. O resultado demonstra que mesmo em meio a tantos desafios encontrados na

educação pública, os professores s dec aram motivados atuando em sua profissão. Num

cenário controverso, têm-se um ado a a ta d r ur os fisic e fmanceiros; e de outro,

professores que se declaram moti ados. E como Robbins (2005, p.132) declara motivação é o

resultado da interação do indivíduo com a situação.

Seu salário é compatível com sua função

Parcialmente

O Discordo

--I
__ - J

o Conc.
Totalmente

Cone.

I
I

1 I

I
I
I

Fonte: Pesquisa de Opinião (2011)

Em relação ao salário, 850/0 dos professores entrevistados, declararam que o seu

salário não é compatível com a sua função, seguidos de 15% que concordam parcialmente

com o valor do salário. Com isso, observa-se no decorrer deste estudo que o salário não é o
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fator motivador, onde 85% declaram que o seu salário não é compatível com sua função, uma

vez que ainda nessas condições os professores se declarem motivados. Então, outra vez,

admite-se que esses profissionais buscam outras formas de recompensa. E como ambiente

físico não se traduz em conforto, se toma mais peculiar o que esses, assumem como

recompensa.

Herzberg apud Vergara (2006 p.45) em sua teoria motivacional explica o

comportamento humano através de dois fatores: os higiênicos e os motivacionais. Os

higiênicos são extrínsecos as pessoas e englobam as condições físicas de trabalho, salário,

benefícios sociais, modelo de gestão e relacionamento com os colegas. Para que o indivíduo

alcance os motivacionais, primeiro ele deve ter satisfeito os fatores higiênicos. E esse

resultado nos revela que os fatores higiênicos não foram satisfeitos. Então esse resultado não

se aplica a essa teoria, uma vez que mesmo não tendo sido supridos os fatores higiênicos,

ainda assim os professores se declarem motivados.

Você se sente estimulado a aprender

o Cone.
Totalmente I

I Cone. I
Parcialmente I

O Discordo

J!--I
I
I
I

I
L

Fonte: Pesquisa de Opinião (2011)

Declararam-se totalmellte estimulados a aprende· 70% parcialmente e timulados 21%

e desestimulados 9%. Embora se sintam estimula os a aprender, devido ao pouco tempo

disponível para tal, uma vez que a maioria do professores trabalha o dia todo em sala de aula;

são poucos os que conseguem fazer a gum curso de especialização ou aperfeiçoamento como

veremos adiante.

o estímulo ao aprendizado pode vir de diversas fontes. O próprio trabalho pode ser

uma fonte de estímulo ..
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Acredita que pode crescer profissionalmente

r
--------- ----- - -----1o Conc. Totalmente I

I

I I
Conc. I

I

Parcialmente
I

o Discordo 11
I,

----_. -.- _ -- J I
I

Fonte: Pe quisa de Opinião (2011)

Dos professores entrevistados 73% acreditam que podem crescer profissionalmente, e
,

27% concordam parcialmente neste crescimento. E interessante notar que embora a maioria

dos professores, atualmente, não esteja fazendo nenhum curso, praticamente todos acreditam

em seu crescimento profissional, e acreditar neste crescimento pode ser uma possível fonte de

motivação.

Acredita que o seu trabalho pode fazer diferença na vida dos alunos

~-----
I
I

r----- ------
o Conc. Totalmente!

i

Conc. I
I

I Pare ia Irrente I
I

I',
IO Ilscordo ' 'I

L I I

, I

oote: P 2

Quanto ao trabalho do pro essor poder fazer diferença na vida dos alunos, 88% dos

professores concordaram totalmente e 12% concordaram parcialmente. Isso revela que a

teoria da fixação de objetivos elaborada por Locke apud Robbins (2005, p.141), onde diz que

a intenção de lutar por um objetivo é a maior fonte de motivação do trabalho pode se fazer

presente neste caso. Além da parte funcional, que seriam os trabalhos realizados em sala,

existe a parte social envolvida nessas atividades.
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Conforme Aguiar (2005, p. 174), quando o homem busca o trabalho desafiador e o

supera, adquire reconhecimento e identidade e dá sentido a existência. Ele elimina e repetição,

desata o nó, elabora, reestrutura e começa tudo de novo.

Sente satisfeito em participar do quadro funcional da escola

D Conc. Totalrrente

Conc. Parcialrrente

Fonte: Pe qui a de Opinião (2011)

Dos professores entrevistados, 85% concordaram totalmente selltirem-se satisfeitos

em participar do quadro funcional da escola, seguidos de 15% que concordaram parcialmente.

O que nos remete ao relacionamento interpessoal, já mencionado, cultivado neste ambiente,

onde os funcionários possuem um bom entrosamento, trabalham em conjunto, mantém

relacionamentos que vão além do ambiente de trabalho. O que corrobora com França (2006,

p. 33) quando declara que as emoções estão associadas ao afeto e que a afetividade pode ser

aperfeiçoada e estimulada para garantir o bom entrosamento entre os empregados e o

desenvolvimento do respeito mútuo.

Possui liberdade para trabalhar como gostaria

~. Totalrrente l
I rn Conc. Parcialmente I
IO Discordo i

Fonte: Pesquisa de Opinião (2011)
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Neste contexto vimos que 46% dos professores entrevistados declararam ter liberdade

para trabalhar como gostariam e 49% declararam ter uma liberdade parcial, ou seja, possuem

liberdade para planejar, criar, desenvolver, alternar os métodos de ensino. Não ter que ficar

submetido a um sistema que não dá alternativa para a criatividade onde o indivíduo não pode

decidir e é obrigado a seguir ordens. De acordo com Robbins (2005, p. 143-144), na teoria do

planejamento do trabalho Maslow, McGregor e Herzberg abordam a importância de se

entender o próprio trabalho como uma possível fonte de motivação. Já Aguiar (2005, p.361)

ele nos revela que "é na realização da tarefa, que o indivíduo deverá encontrar a forma e os

meios de desenvolver sua criatividade, de assumir a responsabilidade de ser independente e
,

livre. E na tarefa, portanto, que o indivíduo será motivado".

As pesquisas em educação comprovam que um ser humano adulto, coagido 'a agir

conforme decisões de terceiros, simplesmente realizam uma ação física, sem

comprometimento. Em tais circunstâncias a pessoa não se envolve mentalmente nem se

compromete com aquilo que faz (DORNELLES, 2006, p. 168). O envolvimento dos

professores com o trabalho pode estar relacionado com a liberdade para trabalhar. Robbins

(2005, p. 132) define a rnoti ação como resultado da interação do indivíduo com a situação. O

que reforça, quando no início da entrevista os professores se declaram motivados.

o ambiente em que trabalha interfere em sua motivação diária

------------------1
I

[OConc. I
I Totalmente . i
I Conc. ! I
I

I Parcialm ente

O Discordo 1I

I
I

Fonte: P qui de Opinião (2011)

No que se refere a interferência do ambiente de trabalho na motivação diária do

professor, 61% concordaram totalmente, 33% concordaram parcialmente e 6% discordaram. E

como Eric From apud Kanaane (1999,p.16) menciona no processo de moldar a natureza

exterior a ele o homem molda e modifica a si mesmo. O trabalho realizado reflete no

indivíduo seus pontos positivos e negativos. E como Dejours apud Aguiar (2005, p.167)
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afinna o sofrimento no trabalho não se restringe ao interior da fábrica, ele atravessa as

paredes e acompanha o homem, interferindo e influenciando a vida doméstica e social.

Atualmente faz ou fez algum curso de atualização e/ou aperfeiçoamento em sua área

I

I

J

iosi~I
l~ol

onte: P quisa de Opinião (2011)

Apenas 24% dos profes o es entrevistados fazenl ou fizeram recentemente algum

curso de atualização e/ou aperfei oam nto. Outro dado interessante é os 73% que acreditam

que podem crescer profissionalme e. crescimento na forma de conhecimento adquirido,

através de estudos faz com e o rofessores consigam uma melhor remuneração. Porém

muitos reclamaram q e ape ar e se se irem mo i ados a aprender, lhes falta tempo. Como o

salário é baixo a grande ma·oria possui mais de uma matrícula, trabalhando entre oito e dez

horas por dia dentro de sala.

Com isso, são poucos os que conseguem fazer cursos de atualização e

aperfeiçoamento e os que não conseguem permanecem presos dentro do ciclo.

O ciclo funciona da seguinte forma:

•• Trabalham maisSalário baixo
.4~

alta tempo para estudar ~~

Fonte: Elaboração própria.
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5CONCLUSÁO

Observa-se pela literatura e pelos resultados da pesquisa exploratória que a motivação

é um tema que estimula a reflexão sobre o comportamento dos indivíduos na organização. Por

ser um sentimento, aria sua intensidade e suas causas. Por ser intrínseca, pode ser estimulada

dentro do ambiente de traba ho.

De forma geral no âmbito dessa amostra é possível afirmar que o ambiente

interacional de tra alho in erfere na motivação dos professores. Eles se declaram motivados, e

não se importam muito com as dificuldades encontradas em seu dia-a-dia, principalmente no

que tange ao aspecto fi ico do local de trabalho. Valorizam o relacionamento interpessoal,

gostam de sua profis ao embora não se sintam reconhecidos e valorizados devido à

insatisfação salarial.

O objetivo do trabalho foi alcançado, à medida que se pode concluir que os

professores se sentem motivados, gostam do ambiente de trabalho e sentem-se estimulados a

aprender.

A teoria que se aproxima ao caso é a Teoria ERG desenvolvida por Clayton Alderfer

em cima das hierarquias das necessidades de Maslow que foca três grupos de necessidades

essenciais, e os professores possuem esses três grupos que são: as condições materiais básicas

para existência humana; valorizam e buscam as relações interpessoais, e demonstraram o

desejo de desenvolvimento pessoal.

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A motivação pode ser estimulada no ambiente de trabalho. Para isso se faz necessário

despertá-la nos indivíduos através de estímulos que podem ser diversos. Por ser o homem um
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ser social, valorizar o afeto e o relacionamento interpessoal pode desencadear importantes

facilitadores da produtividade e da qualidade de vida no trabalho.

Pode-se notar decorrer do estudo que o afeto existente no ambiente de trabalho pode,

em determinados momentos, ser um fator motivador. E esse afeto deve ser cultivado no

ambiente de trabalho, para que gere não apenas satisfação pessoal, mas que consiga manter a

organização funcionando como organismo saudável e com suas partes interligadas.

5.2 LIMITAÇÃO DO TRABALHO

o trabalho teve sua limitação devido ao tamanho da amostra, que por se tratar de uma

população peque~ o ideal seria fazer a pesquisa com 100% da população, o que não foi

possível, sen,do a pesquisa realizada com apenas 65%. Outro fator que limitou, foi pouco

tempo para construção do trabalho, devido a contratempos diversos encontrados durante a

construção do mesmo.

5.3 PROPOSIÇÃO P OVOS ESTUDOS

Um estudo sobre como incentivar a motivação no ambiente de trabalho, quais as

formas e as barreiras encontradas para desenvolver este trabalho. E como manter equipes

profissionais motivadas num longo prazo.
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7 ANEXOS

Anexo 1 Questionário da pesquisa

Universida
Escola de C·ê ·
Adminis a-
Trabalho de Co

o
Prof.-L iz C

e se
e Sociais

ea
-o e Curso II

gues
Pesquisa de Opinião

l-Há quanto te

D Até 2 ano_

O De2a5 o

D De 6 a Oano

O De 11 a 15 anos

D Acima de 15 anos

2-Sente-se satisfeito atuando como professor.

D Concordo totalmente

D Concordo parcialmente

D Discordo

balha no Col. Mun. Padre Anchieta?

3-Gosta do seu amb·en e de trabalho.

O Concordo totalmente

D Concordo parcialmente

D Discordo

4-Você qualificaria seu ambiente de trabalho como:

O Ótimo

D Bom

D Regular
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D Ruim

D Péssimo

5-0 ambiente de trabalho pode interferir na motivação do professor.

D Concordo totalmente

D Concordo parcialmente

D Discordo

6-A motivação do professor pode interferir no rendimento da aula.

D Concordo totalmente

D Concordo par ialmen

D Di cor

7- ocê se sen e .L ..lL.Io.'-I •

D Concord

D Concord

D Discor

8-Seu saláno é

D Con r

De
D Di

9- o"

a a a las.

a sua função.

D
D Co c

D Disco do

1O-Acredita que pode crescer profissionalmente.

D Concordo totalmente

D Concordo pare· almente

D Discordo

11- Acredita q e fazer diferença na vida dos alunos.

D Concordo t ~

D Concordo par ial e e

D Discordo

12-Sente-se satisfeito em participar do quadro funcional do Col. Mun. Padre Anchieta.

D Concordo totalmente

D Concordo parcialmente

D Discordo

42



13- Tem liberdade para trabalhar como gostaria.

D Concordo totalmente

D Concordo parcialmente

D Discordo

14-0 ambiente em que trabalha interfere na sua motivação diária.

D Concordo totalmente

D Concordo parcialmente

D Discordo

15- Atualmente faz algum curso de especia ização e/ou atualização em sua área.
D Sim

D Não
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