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RESUMO 
 
 

A motivação constitui-se como um fator importante no ato de ensino e 
aprendizagem, pois serve como estímulo para que a aprendizagem aconteça, mas 
diante de diversos entraves torna-se um desafio aos professores, para que a 
motivação seja percebida com a importância que tem. Diante dessa realidade, a 
questão problematizadora desse estudo foi: Em que consiste a falta de motivação e 
desmotivação dos professores do ensino fundamental com relação à aprendizagem 
dos alunos? Correspondente a essa indagação, o presente estudo teve como 
objetivo identificar os fatores que influenciam a motivação e desmotivação dos 
professores do ensino fundamental com relação à aprendizagem dos alunos. Trata-
se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa a qual teve dois momentos: 
um estudo bibliográfico e um estudo empírico. Para a realização dessa investigação 
foram utilizados dois questionários: um para obter dados pessoais e profissionais 
dos professores e outro com questões relacionadas à motivação docente. Essa 
pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2015, tendo como sujeitos seis 
professoras do 2º ano de três escolas das Redes Municipal e Estadual de Ensino de   
Porto Velho (RO). Os resultados indicam que a motivação maior dos professores, 
está no processo de desenvolvimento dos alunos, em como estes se desenvolvem, 
aprendem e valorizam o trabalho do docente. Os fatores que levam à desmotivação 
dos professores englobam a desvalorização da profissão, as condições precárias da 
escola e o salário. Desse modo, conclui-se que há necessidade de refletir as 
práticas, de ter um total compromisso com a aprendizagem não só de conteúdo, mas 
que haja a preocupação de motivar os alunos, para que possam prosseguir seus 
estudos. 

 
Palavras-Chave: Motivação.Desmotivação. Ensino. Aprendizagem. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The motivation was established as an important factor in the act of teaching and 
learning, it serves as a stimulus for learning to take place, but before several barriers 
becomes a challenge to teachers, so the motivation is perceived with the importance 
of . Given this reality, the problem-point of this study was: What is the lack of 
motivation and demotivation of elementary school teachers regarding student 
learning? Corresponding to this question, this study aimed to identify the factors that 
influence motivation and demotivation of elementary school teachers regarding 
student learning .. It is a descriptive qualitative approach which had two moments: 
bibliographical study and an empirical study. To carry out this research we used two 
questionnaires: one for personal and professional teachers and other issues related 
to teacher motivation. This survey was conducted in the first half of 2015, and as 
subjects of the 2nd year six teachers from three schools of Municipal and State 
Networks Old Port of Education (RO). The results indicate that the greatest 
motivation of teachers, is in students' development process, how they develop, learn 
and value the teacher's work. The factors that lead to teachers' motivation include the 
devaluation of the profession, the school's poor conditions and wages. Thus, it is 
concluded that there is need to reflect the practical, to have a total commitment to 
learning not only content, but there is a concern to motivate students so that they can 
continue their studies. 
   
Keywords: Motivation. Demotivation. Education. Learning 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A motivação no ensino tem papel importante na ação educativa. Motivação é 

algo que todos nós temos, sendo ela interior que é o que gostamos ou estimulada 

por algo externo. Mas as duas se complementam, e quando falamos em 

aprendizagem do aluno, percebemos a sua importância, pois a motivação existe 

mesmo que não seja vivenciada. De fato existem fatores que deixam os professores 

se sentirem desvalorizados com relação ao seu trabalho, porém, alguns deles 

procuram fazer o melhor, para poder contribuir com os aprendizes. Partindo da 

caracterização dessa problemática traçamos como questão norteadora desse 

estudo, a seguinte indagação: Em que consiste a falta de motivação dos 

professores do ensino fundamental para a realização do seu trabalho? Para 

responder a essa indagação, planejamos um estudo documental com o seguinte 

desenho metodológico: optamos por uma pesquisa do tipo descritiva, de abordagem 

qualitativa.    Para o levantamento dos dados foram utilizados uma entrevista com 

quatro questões para levantarmos os dados relacionados à motivação. Foram 

sujeitos desse estudo 06 professoras que atuam no ensino fundamental. A pesquisa 

em pauta foi realizada no ano de 2015, tendo como lócus duas escolas da rede 

municipal e uma da rede estadual. 

Fundamentamos a pesquisa nos seguintes autores: Aurelio (2007); Aranha 

(1996); Arroyo (2000); Barreiros (2010); Burochovitch e Buzuneck ( 2004); 

CastoldiPolinarski (2009); Cunha ( 1999); Fita (2004); Facci ( 2004); Guimarães 

(2001); Huertas ( 2001); Lei de Diretrizes e Bases (1996); Morais (1999); Moysés 

(2001); Murray ( 1986); Seabra ( 1992); Vygotsky (1989);   

          Com vistas a apresentarmos aos leitores a compreensão dessa pesquisa, 

estruturamos a Monografia em pauta, em cinco seções. 

 Na seção I- Trazemos a introdução, na seção II – apresentamos a literatura 

especializada na temática da pesquisa, na qual tomamos conhecimento da base 

teórica que trata da motivação docente; na seção III – explicamos sobre o desenho 

da investigação, onde apresentamos a motivação de estudo e a metodologia que foi 

usada para o desenvolvimento da pesquisa, bem como o perfil dos participantes 

desse estudo. Para tal ação foi utilizado o questionário;na seção IV – analisamos os 

dados coletados na pesquisa e refletimos sobre o estudo, nesta fase utilizamos uma 

entrevista direcionada aos professores, a fim de coletar informações referentes às 
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suas concepções no que tange os conhecimentos relativos à motivação e a sua 

execução. Por último, apresentamos as considerações finais nas quais tecemos 

comentários a respeito dos dados obtidos por meio da pesquisa.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 MOTIVAÇÃO E DESMOTIVAÇÃO DOCENTE 

  

 A escola é um ambiente que possibilita ao indivíduo aprender em todas as 

áreas da sua vida, se relacionar, se posicionar criticamente, e isso ocorre juntamente 

com os conteúdos programáticos para cada ano, por isso o relacionamento entre 

professor e aluno devem ser de amizade, de troca, solidariedade e respeito mútuo. 

O aprendizado acontece quando os sujeitos se relacionam em busca do 

mesmo objetivo, tanto o professor quanto o aluno aprendem, porém é o professor 

que deve agir de forma que expresse o seu interesse pelo crescimento dos alunos, 

respeitando suas individualidades, criando um ambiente mais agradável e propício 

para a aprendizagem. Segundo (VYGOTSKY, 1989, p.101)“[...] o aprendizado é um 

aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções 

psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas”. 

Todo o ser humano é capaz de aprendere se desenvolver através de suas 

necessidades e da convivência com os outros.  

 Analisando a realidade nas escolas, nos tempos atuais pudemos perceber 

que alguns profissionais acabam se desmotivando. As causas nem sempre são as 

mesmas, a hipótese que levantamos deve ser: excesso de carga horária, baixos 

salários a ausência dos pais na vida dos filhos, a falta de recursos materiais e em 

alguns lugares até a falta de segurança, etc. Diante desses percalços fica muito 

difícil garantir a realização do profissional, mas não podemos nos desfazer diante 

desses entraves, a importância desse profissional estar motivado em suas práticas 

pedagógicas. 

 A motivação do professor e do aluno é muito importante. De acordo com 

Murray (1986, p. 20), “O motivo é um fator interno que dá início, dirige e integra o 

comportamento de uma pessoa”.Apesar de o motivo estar dentro de cada um de 

nós, existem fatores exteriores que contribuem para aumentar ou dificultar a 

motivação.  Os alunos poderão ter curiosidades de ler tudo o que está ao seu redor 

que é de sua própria natureza, o educador pode aproveitar essas curiosidades e 

interesses dos alunos, o professor sabe que para eles progredirem e aprenderem vai 

exigir momentos de trabalhos, ora individuais, ora coletivos ou em grupos em 
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entendimentos às necessidades e possibilidades dos alunos visto que os indivíduos 

aprendem em ritmos diferenciados uns mais lentos e outros rapidamente. 

O termo motivação não possui uma definição única. Vários autores definiram 

esta palavra e depende de como cada um a aborda e da teoria que utiliza.  

A origem etimológica da palavra motivação vem do verbo latino movere,cujo 

temposupinomotum e o substantivo motivum, do latim tardio, deram origem ao nosso 

termo semanticamente aproximado, que é motivo. Assim, a motivação ou o motivo é 

a força que coloca a pessoa em ação e que acorda sua disponibilidade de se 

transformar. É aquilo que nos move que nos leva a agir e a realizar alguma coisa. 

Logo, podemos dizer que motivar significa predispor-se com um comportamento 

desejado para determinado fim. 

Motivação está ligado à Psicologia e é objeto de estudo dessa área do 

conhecimento, pois sua atuação está ligada as ações relacionadas ao cognitivo, que 

é algo exclusivamente humano. Segundo Dicionário de Aurélio, um dos mais 

conceituados dicionários da língua portuguesa, motivação “é o ato de motivar, 

exposição de motivos ou causas, conjunto de fatores psicológicos, conscientes ou 

não, de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, que determinam certo tipo de 

conduta em alguém”. 

Também Vygotsky (1995, p. 51), que foi um dos maiores pesquisadores da 

área do conhecimento, entende a motivação como sendo uma função psicológica, 

assim como: a percepção, a emoção, a sensação, a recordação e a necessidade, ou 

seja, a motivação está no ser humano e é parte dele.  

O entendimento de Huertas (2001, p.119) acerca da motivação que está 

ligado ao âmbito psicológico  e que é necessário na vida de todo o sujeito:  

 

A motivação é entendida, como um processo psicológico, ou seja, ela 
é proporcionada por meio dos componentes afetivos e emocionais. 
No entanto, as pessoas possuem diferentes tipos de motivação para 
cada assunto determinado da vida; Motivação é a energia psíquica 
do ser humano.  

 

Portanto, a motivação está ligada a processos psicológicos, pois é susceptível 

de mover o indivíduo, de levá-lo a agir para atingir algo e de lhe produzir um 

comportamento orientado, sendo assim, motivação é um impulso que leva a ação. O 

conceito de Motivação encontra-se associado à vontade e ao interesse. Vontade 

para fazer um esforço e alcançar determinadas metas. 



13 

 

Com o surgimento da escola e as transformações que foram ocorrendo ao longo da 

história, verifica-se uma grande preocupação, ao menos na teoria, com a qualidade 

do ensino, com o aprendizado do aluno e com a formação dos professores. De 

acordo com Cunha (1999) citada por Oliveira e Alves (2005) há um jogo de 

expectativas com relação ao desempenho de cada um, onde essa relação professor-

aluno é determinada socialmente. 

Em todas as situações de aprendizagem, a motivação do aluno sempre 

esbarra na motivação do professor. Mas, para motivar o aluno, há a necessidade de 

um senso de compromisso com a educação, por parte do professor, mais ainda, de 

um entusiasmo e até mesmo de uma paixão pelo seu trabalho. 

De acordo com o dicionário Aurélio (2007), professor é aquele que ensina 

uma ciência, arte, técnica. É por meio da figura do professor que a aprendizagem se 

dá na escola, ele que precisa estar consciente de seu trabalho, e possuir grande 

influência sobre o aluno. Para que haja uma educação de qualidade, é preciso que 

os professores estejam capacitados a lecionar, que se dediquem e que tenham 

competência. A relação professor-aluno é um fator importante no contexto escolar, 

quando há uma boa relação entre ambos, tanto o professor quanto o aluno 

demonstram mais interesse para ensinar e aprender.  

O processo de educação escolar se dá por três aspectos: a formação de 

conceitos científicos, o papel que o sistema de conceitos na direção dos processos 

de educação e o papel de mediador do professor na aprendizagem e o por três 

aspectos: a formação de conceitos científicos, o papel que o sistema de conceitos na 

escolar permitem novas operações intelectuais: abstrações e generalizações mais 

amplas da realidade, na medida em que o sujeito expande seus conhecimentos, 

modifica sua relação cognitiva com o mundo. (VYGOSTSKY Apud REGO, 1996, p. 

104).  

O tema motivação ligado à aprendizagem está sempre em evidência nos 

ambientes escolares, impelindo professores a se superarem ou fazendo-os recuar, 

chegando à desistência nos casos mais complexos. Porém, ela tem um papel muito 

importante nos resultados que tanto professores quanto alunos almejam. 

O estilo motivacional do professor, promotor da autonomia de seus alunos, 

deve estar presente em todas as situações de ensino, pois: 

 



14 

 

Secularmente, o professor tem sido visto como o ator principal no 
processo de ensino-aprendizagem, por isso é muito difícil para ele 
imaginar caminhos compartilhados com os alunos. Em vista disso, a 
adoção de uma metodologia que proponha envolvimento e 
responsabilidade do aluno como construtor do seu próprio 
conhecimento, esbarra sempre no papel central do professor como 
dono do saber. Ensinar dentro de estruturas autoritárias pode até 
parecer eficiente a curto prazo os alunos aprendem rapidamente 
determinados conteúdos, mas não aprendem a ser pessoas e a ser 
cidadãos. (MADEIRA, 2010).  

 

Nesta perspectiva, o professor passa a ter uma nova proposição 

metodológica, pois se torna o articulador do processo pedagógico, atuando em 

parceria com o aluno, provocando situações desafiadoras, instigando-o a buscar e a 

investigar novos caminhos, encontrando alternativas para um ensino-apredizagem 

que possibilite se apropriar dos conhecimentos sistematizados. 

Hoje, não basta ao professor ser apenas um bom docente, ele tem que ser 

um diagnosticador, um comunicador, um companheiro e um solucionador. O 

professor deve ser um aliado, um cúmplice do aluno. Sua interferência no processo 

de aprendizagem deve ser sutil e, estritamente, no sentido de orientar, com muita 

cautela e segurança. Neste sentido, a prática educativa faz com que: 

 

Para o aluno, o maior motivador no processo de ensino é ter um bom 
professor. É considerado bom professor aquele que sabe motivar, e 
possui a capacidade de interagir com seus alunos. Sua simples 
presença já é motivadora; ao entrar na classe, a atitude dos alunos 
muda, mostra-se disposto a realizar ações que seriam impossíveis 
com outros professores. (FITA, 2004, p. 85) 

 

No processo ensino-aprendizagem, a motivação e o interesse devem estar 

presentes em todos os momentos. Cabe ao professor facilitar a construção do 

processo de formação do conhecimento (CASTOLDI; POLINARSKI, 2009). 

Os professores estão sempre se perguntando sobre o que devem fazer para 

que os alunos realmente aprendam, porém não existe educação de qualidade sem o 

bom professor. O professor é o profissional mais estratégico para uma boa 

aprendizagem, é a peça chave e por isso precisa estar apto para transmitir o 

conteúdo de forma adequada. 

A motivação no contexto escolar é um determinante na qualidade da 

aprendizagem e no desempenho, e o professor tem um grande impacto na 

motivação dos alunos. Essa motivação é ameaçada quando o professor apresenta 
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ausência de motivos, frustração em não ter alcançado seu sucesso ao longo de sua 

carreira ou de experiência negativas. 

Ao falarmos em motivação no processo de aprendizagem escolar, é 

extremamente relevante salientar a relação professor e aluno, pois o modo como 

esse relacionamento se dá vai dimensionar e direcionar a questão da motivação. 

Um professor, consciente de seu papel, sabe que sua tarefa é orientar o aluno 

em seu aprendizado, tornando-o mais crítico, buscando sempre seu êxito e não seu 

fracasso. Sua relação com os alunos é uma relação profissional, que deve 

potencializar o aprendizado amplo, isto é, de conteúdo moral, ético, estético entre 

outros. 

Se o professor é o principal responsável pelo sucesso da aprendizagem e sua 

atuação em sala é determinante para o desempenho dos alunos. Este deverá ser o 

primeiro a ter a consciência desta motivação; conhecer e experimentar este verbo na 

integra, para que assim, possa passar aos seus alunos. 

 

Geralmente quando se fala em motivação, todo o discurso deste tema está 

focado num único individuo – O aluno. Isso se aplica à aprendizagem num geral, às 

condições de ensino, à valorização da educação e, no meio do caminho, a figura do 

professor é tratada apenas como o que ensina, quando a mesma importância 

deveria ser direcionada a ele. 

O professor é preparado durante toda a sua graduação para uma realidade 

diversa da que encontrará em sua prática, os conhecimentos adquiridos terão que 

ser “postos” dentro de sala de aula em condições muitas vezes precárias e 

insuficientes. O desenvolvimento profissional torna-se um desafio constante, o 

professor precisa ter domínio de conteúdo, domínio de sala, de competências, 

habilidades e atitudes para enfrentar as adversidades da luta diária pelo aprendizado 

do aluno. Na vivência da profissão, o professor aprende que não é só o aluno que 

fará parte de sua rotina, existe também a relação com a coordenação da escola e a 

participação ativa ou não dos pais de seus alunos. 

É difícil, para quem olha de fora, compreender por que o professor fica tantas 

vezes doente, defende tanto seus direitos e reclama dos alunos.  

O prazer de lecionar tem sido deixado de lado diante das dificuldades da vida 

profissional.  A desmotivação é clara quando se observa que o governo e a 

sociedade desvalorizam a profissão que é à base de uma pessoa, depois da 
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família.Ou seja, na visualizamos na prática reais mudanças para essa situação, 

apenas a constatação dessa imagem de professor desvalorizado sem as condições 

adequadas de trabalho. Mesmo sabendo-se de sua importância em qualquer que 

seja a sociedade.  

 Para que o professor possa ensinar e fazer com que o aluno aprenda, não 

somente o professor deve querer ensinar e estar motivado para tal, mas o interesse 

do aluno também deve estar presente na aquisição de conhecimento. Um professor 

desmotivado não motiva o aluno a querer aprender.  E um aluno desmotivado não 

têm interesse em aprender, nem motiva seu professor a fazê-lo, ou seja, se não há 

conexão de saberes e interesses de ambas as partes para o ensino, não há 

motivação mútua, e consequentemente, não há aprendizado. 

O professor é um profissional como outro qualquer (do ponto de vista 

meramente trabalhista), mas tem muito mais que uma função, tem uma “missão” que 

é o seu diferencial: ele exerce grande influência sobre a formação da personalidade 

e do caráter de seus alunos. Seu modo de lidar com eles, de interagir com a turma 

durante as aulas, vai transmitir-lhes muito mais do que o simples conteúdo das 

disciplinas e pode deixar marcas para o resto de suas vidas. Essas marcas podem 

ter um cunho positivo ou negativo. 

Em sua pesquisa “Fatores que Influenciam na Motivação de Professores”, 

Barreiros (2010) teve como objetivos analisar a relevância da satisfação no trabalho, 

investimentos pessoais, alternativas a carreira e o comprometimento do professor. 

Segundo este autor, descreve que há poucas pesquisas e atenção da literatura 

direcionada à motivação dos professores, apesar de ser tratada como certa ou 

constante. Contudo, considera que existem discrepâncias entre os professores 

quanto aos conceitos de motivação e comprometimento, pois há variações diárias de 

interesse, comprometimento e motivação dos professores em relação ao trabalho. 

Em sua trabalho, Barreiros (2010), considera que, além do ato de ensinar, o 

professor tem outras três formas de satisfação: as recompensas intrínsecas, 

extrínsecas e as complementares de dimensão objetiva e subjetiva, por exemplo, a 

estabilidade do emprego público. 

A presença do professor na sociedade é conhecida há muito tempo, porém, 

seu reconhecimento enquanto profissional e sua valorização social, ainda tem muito 

que avançar, tanto nos aspectos idéias da profissão quanto nas condições reais e 
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concreta de atuação do professor, a saber, condições de trabalhos precárias que 

não condizem com a importância desse profissional. 

Após avanços e retrocessos perpassando as diferentes Leis de Diretrizes e 

Bases da educação Brasileira (LDB) 1996, mesmo a constituição nacional de 1988, 

em vigor. Os avanços em relação ao papel e valorização do professor ainda são 

muito lentos. 

A função principal que traz o professor e escola deveria ser de mediador do 

conhecimento, porém, existem outras demandas que o professor vem assumindo e, 

que deveriam ser atribuições da sociedade. O espaço de sala de aula tem sido alvo 

de ações que não são desempenhadas como se deveriam ser, pelas instituições 

públicas e pelos familiares, tais como: Resolver problemas de violência doméstica, 

de saúde, de higiene e, mesmo ter contato com frustrações, limites e valores 

necessários para a convivência tanto no núcleo familiar quanto social. Estas 

demandas pressionam o professor a resolverem problemas em quatro horas 

semanais e, na maioria das vezes, sem recursos humanos com qualificação ou se 

quer uma equipe de apoio na escola. Nesse contexto,Facci (2004, p.21) aponta: 

 

O professor muitas vezes é encarado como o vilão das mazelas que 
povoam o espaço escolar tais como: o descompasso entre a teoria e 
a prática, o fracasso escolar, os problemas de indisciplina e, até 
mesmo de violência, dificuldades de aprendizagem entre outras 
problemáticas enfrentadas na escola.  

 

 Assim sendo, percebemos que o professor tem uma responsabilidade que 

vai além de ensinar, ou seja, apresenta-se várias questões que podem dificultar a 

relação pedagógica, No entanto, é jogado, muitas vezes, todas as responsabilidades 

de insucesso na suas costas, devendo realizar seu trabalho a fim de superar esses 

obstáculos posto na sua prática. Porém sem o apoio necessário, mas a cobrança se 

torna real diante de todas as mazelas que a escola deve receber, não é 

simplesmente o ato de ensinar-aprender. Entretanto, lidar e atuar com as 

adversidades que rodeiam o ambiente escolar influenciando decisivamente no 

processo educativo e na aprendizagem do aluno, tudo isso cria o cenário para 

motivar ou desmotivar o professor. 

Segundo Morais (1995, p. 51):  
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[...] Sala de aula. Ela ocupa, em nossa tradição escolar, o lugar onde 
se desenvolve a escolaridade. Independente da época ou da escola 
os problemas existem e o professor será sempre o sujeito desta 
história, em que mesmo ganhando pouco ou sem tempo até para 
cuidar de sua vida particular em sua maioria tende a lutar até para 
fazer com que seus alunos tenham uma educação digna, a altura dos 
seus sonhos. 

 

Quando se analisa a educação de qualidade para nossos educandos não se 

tem como desvincular as condições de trabalho do professor, bem como, a sua 

preparação profissional, considerando que trabalha em duas escolas em horários 

inversos, tem uma família e, junto a isto, também tem trabalhos para corrigir. Então 

como achar tempo para a formação continuada? Abandonar um turno e diminuir 

suas despesas básicas? Ou não fazê-la? Até surge outro questionamento: Se não 

buscar uma formação continuada como vai conseguir lidar com os problemas com 

que se depara em sala de aula? Considerando que para alcançar um nível mais 

elevado na educação precisamos estar sempre atualizando os conhecimentos. 

Conforme Aranha (1996 p. 15):  

 

A educação, portanto que mantém viva a memória de um povo e as 
condições para a sua sobrevivência. Por isso dizemos que a 
educação é uma instância mediadora que torna possível a 
reciprocidade entre indivíduo e sociedade. 

 

Diante desta realidade profissional do professor, necessita-se desencadear 

reflexões e ações na sociedade para que o professor possa viver a sua condição 

humana com dignidade e justiça. Este tem direito à vida privada porque muitas 

vezes não consegue separar o trabalho da vida pessoal isso interfere na sua vida 

pessoal. 

A longa jornada de trabalho dos docentes em atividade escolar, pode 

desencadear problemas de saúde e desgaste físico, prejudicando assim a sua 

prática educativa, acarretando em uma desmotivação chegando ao ponto deste 

profissional se afastar das salas de aula.  

Apesar de todos os fatores anteriormente mencionados, os professores não 

desistem da sua profissão, ao contrário, historicamente vem demonstrando muita 

luta e persistência por maior valorização e condições melhores de trabalho, sendo 

isso o mínimo que o Estado pode proporcionar a este profissional que tanto sofre por 

amor a profissão. Cabe salientar que essas lutas vem se dando por meio de 
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reivindicações históricas feitas pelos professores que exigem melhores condições de 

trabalho. Partindo do pressuposto, que sem este aparato concreto de condições 

adequadas de trabalho não é possível desenvolver uma ação educativa apropriado 

para realidade da escola, na medida que possibilita uma motivação no que tange ao 

exercer seu trabalho de tal modo com uma real valorização quando se tem todas 

condições para exercer sua função como docente, estabelecendo uma real 

possibilidade de motiva-se com docência. (Moysés apud Barreiros  2001p.13). 

 

O problema da competência pedagógica não se restringe ao 
somente professor, há também a questão da política educacional, o 
descaso com a educação, o despreparo na formação dos 
profissionais, a desmotivação relacionada a diversos fatores como 
condições precárias de ensino, baixos salários, alunos 
indisciplinados, desmotivados e o descompromisso do professor com 
seu papel de agente de mudança. 
 

Um outro fator importante que pode desencadear na desmotivação do 

professor, pode ser o processo do fracasso escolar, porque não é 

responsabilidadeapenas dos professores, mas envolve alunos, pais, escolas e 

políticas educacionais.  

Segundo Aranha (1996, p. 21): “O papel de todos os educadores não é 

somente de transmitir o patrimônio cultural, mas também de participar da formação 

do homem e do cidadão”, porém, este deixou de ser o transmissor de 

conhecimentos e passou a ser o mediador, conhecendo e fazendo parte da vida de 

seus alunos, se tornando uma referência pessoal e social, com características 

diferentes.  

Muitos são os fatores que desmotivam um professor a desenvolver sua 

função. Algumas hipóteses levantadas apontam que os motivos podem ser excesso 

de carga horária os baixos salários são os que mais se destacam, a ausência dos 

pais na vida dos filhos para cobrar o compromisso e dar continuidade com a 

realização das atividades escolares têm se tornado comum. Isto ocorre porque os 

pais, em diversos casos necessitam trabalhar durante uma longa carga horária, 

restando pouco tempo para zelar pela educação dos filhos. Assim o dever de educar 

os filhos fica quase que restrito à escola. Conforme disse: SEABRA (1992, p.77), “o 

êxito da reforma educativa depende não apenas dos professores, mas da ação 

sincronizada destes com as famílias e as instituições da sociedade.” 
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Outra queixa dos docentes é sobre a falta de interesse dos alunos com a 

aprendizagem, a falta de compromisso com as atividades escolares e 

fundamentalmente a participação assistida da família. Consequentemente tais 

fatores têm refletido na aprendizagem do discente. Esses fatos contribuem na 

maioria das vezes como um processo de ensino ineficiente e baixo rendimento 

escolar por parte dos alunos, tudo isso corrobora na desmotivação docente. 

Uma dificuldade apontada é à falta de recursos e materiais escolares nos 

quais, em geral, as escolas não dispõem para suprir todas as necessidades de 

professores e alunos; necessidades estas que venham a contribuir com o 

desempenho dos trabalhos e facilitar a prática pedagógica do docente. 

 

2.2 MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA E INTRÍNSECA 

 

Quando se fala de motivação e a sua respectiva origem, surgem duas 

vertentes distintas: Extrínseca e a Intrínseca.  

A Motivação Extrínseca tem origem em fatores externos ao indivíduo, como 

qualquer recompensa monetária. O indivíduo faz a tarefa para ser recompensado ou 

para não ser castigado. A punição ou a recompensa é o “combustível” que faz 

mobilizar o sujeito. Óbvio que quando retirado, o sujeito vai deixar de se mobilizar, 

de estar motivado, visto que não tem nada a ganhar nem a perder se não executar a 

tarefa. Estudos indicam que este tipo de motivação, é muito inconstante, visto que 

depende de fatores externos. O indivíduo não gosta da tarefa em si, mas gosta da 

recompensa que a tarefa ao ser executada pode lhe proporcionar, o que implica 

necessariamente pouca satisfação e prazer na execução da mesma. 

De acordo com Guimarães (2001, p.46): 

 

[...] a motivação extrínseca tem sido definida como a motivação para 
trabalhar em resposta à algo externo à tarefa ou atividade, como 
para obtenção de recompensas materiais ou sociais, de 
reconhecimento, objetivando atender aos comandos ou pressões de 
outras pessoas ou para demonstrar competências ou habilidades.  
 

Esta teoria está relacionada às rotinas que se aprende ao longo da vida. 

Pode-se dizer que a motivação extrínseca é aquela que vem de fora, e está 

associada à matéria, à remuneração, ao ter em sala de aula, elementos externos, 
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elogios, recompensas, aprovação, notas, prêmios que sempre acaba influenciando 

na aprendizagem. 

A Motivação Intrínseca tem origem em fatores internos ao indivíduo, esta se 

relaciona com a sua forma de serem, os seus interesses, os seus gostos. Neste tipo 

de motivação, não há necessidade de existir recompensas, visto que a tarefa em si 

própria representa um interesse para o sujeito, algo que ele gosta ou está 

relacionado com a forma de ele ser.  

Este tipo de motivação é constante, visto que depende unicamente do sujeito 

e não de fatores externos. A tarefa deixa de representar uma obrigação, um meio 

para atingir um fim; a recompensa está em si própria, ou seja, está relacionada ao 

interesse da própria atividade, que tem um fim em si mesmo, e não como um meio 

para outras metas. Pode ser considerada como um sistema motivacional 

independente dos demais, que suporta um tipo concreto de antecipação de metas e 

um conjunto de crenças e atitudes, ou seja, acontece de dentro pra fora. É a vontade 

de aprender e de buscar soluções para os problemas, a escolha e a realização das 

tarefas que sejam atraentes e desafiadoras para si.  

Para o professor trabalhar essa motivação, o mais importante é estimular o 

progresso do grupo e criar um ambiente agradável em sala. O estudante precisa 

perceber que o que ele faz é valorizado. Para a sua autoestima isso é essencial. De 

acordo com BUROCHOVITCH & BZUNECK (2004, p. 39) “A motivação intrínseca é 

compreendida como sendo uma propensão inata e natural dos seres humanos para 

envolver o interesse individual e exercitar suas capacidades, buscando e alcançando 

desafios ótimos”. 

O segredo motivacional do aprendizado escolar está em conseguir conciliar o 

desenvolvimento da motivação intrínseca da criança (pela autopercepção dos 

avanços obtidos e o processo necessário), ainda de acordo com 

Burochovitch&Bzuneck (2004, p. 37) “a motivação intrínseca refere-se à escolha e 

realização de determinada atividade por sua própria causa, por esta ser 

interessante, atraente ou, de alguma forma, geradora de satisfação”, com o apoio da 

motivação extrínseca ou externa (avaliação dos adultos, informações a respeito, 

elogios verdadeiros, etc). (IDEM, 2004, p. 39.) 

Ainda Segundo os mesmos autores (2004, p. 37) a motivação intrínseca 

proporciona a sensibilidade no aluno de que “a participação na tarefa é a principal 
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recompensa, não sendo necessárias pressões externas, internas ou prêmios por seu 

cumprimento”. 

O conteúdo trabalhado pelo professor pode ser considerado uma forma de 

despertar seu interesse em encontrar possibilidade de desenvolvimento do seu 

trabalho, e também, permitir aos alunos obterem interesse em aprender e participar 

ativamente do processo educativo, dentro da relação professor-aluno traz ganhos 

importantes para a aprendizagem. Neste sentido, concordamos com Fita (1999, p. 

78), isso porque “a própria matéria de estudo desperta no indivíduo uma atração que 

o impulsiona a se aprofundar nela e a vencer os obstáculos que possam ir se 

apresentando ao longo do processo de aprendizagem”. 

Este tipo de desenvolvimento requer acompanhamento, contato e 

participação. Os afetos devem estar presentes, uma vez que são fonte fundamental 

de motivação, além das informações que se fazem presentes em cada situação. Boa 

dose de paciência e vontade complementam o arsenal de instrumentos necessários 

ao adulto para que colabore quanto ao desenvolvimento motivacional da criança.  

A motivação intrínseca do aluno não resulta de treino ou de instrução, mas 

pode ser influenciada principalmente pelas ações do professor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 

O estudo desta temática teve origem nas inquietações vivenciadas, por 

ocasião das etapas de observação e regência do estágio supervisionado no curso 

de pedagogia no ano de 2014, em sala de aula do ensino fundamental. Nesse 

período, presenciamos algumas atitudes das professoras, que no entendimento não 

condizem com o papel de um educador. Algumas delas referente à prática docente e 

a exposição dos conteúdos que eram sempre as mesmas. Os alunos repetiam o que 

a professora falava apontando as letras do alfabeto que estavam acima do quadro, 

nas atividades de cópia os alunos faziam sozinhos e a professora continuava em 

sua mesa sentada. Quando algum aluno questionava, a professora não tinha muita 

paciência para explicar, se mostrava fadigada e impaciente. A sua conduta diante de 

conflitos em sala de aula era sempre de não querer resolver, não procurava se 

envolver com a vida dos seus alunos, não lhe interessava o que eles gostavam ela 

sempre fazia as mesmas atividades e sua prática muito rotineira, pois os conteúdos 

se resumiam em apenas leitura e escrita do alfabeto e dos números. 

Diante da observação dessa turma e da motivação/ desmotivação da 

professora em ensinar seus alunos que surgiu a vontade de realizar essa pesquisa. 

 

3.1QUESTÃO PROBLEMATIZADORA 
 

Diante do exposto acima sobre a observação realizado no estágio, traçamos  

como questão problematizadora deste estudo a seguinte indagação: Qual a 

motivação dos professores em relação ao seu trabalho docente? 

Em consonância com tal indagação, realizamos uma pesquisa do tipo 

descritiva de abordagem qualitativa. Com os resultados obtidos, pretendemos 

contribuir com dados que levem a uma reflexão sobre questões que possam 

incentivar o desempenho dos professores do ensino fundamental  em sala de aula. 

 

3.2OBJETIVO GERAL 

 

Analisar em que consiste a motivação dos professores em relação ao seu trabalho 
docente. 
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3.3OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analisar o entendimento dos(a) professores em relação a motivação para o 

desenvolvimento da sua prática pedagógica. 

• Averiguar a percepção das professoras, acerca do tipo de ensino e 

aprendizagem que promovem com seus alunos. 

• Investigar os entraves para a realização de um trabalho docente com 

motivação. 

 

3.4TIPO DE PESQUISA 

 

Este estudo foi realizado através de pesquisa descritiva, na qual forram 

coletados dados diretamente com as professoras, numa abordagem qualitativa. 

Segundo Minayo (1995, p. 21-22) 

 

a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. 

Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações dos processos e dos fenômenosque não 

podem ser reduzidos à operacionalizaçãode variáveis.  

 

O tipo de pesquisa qualitativa é muito atrativa por sua sensibilidade geral, 

interpretativa, por permitir concepções de experiências humanas e de sua análise 

mais restrita. 

 

3.5INSTRUMENTO UTILIZADO 

 

Como instrumento de pesquisa foram elaboradas quatro perguntas 

estruturadas as quais foram aplicadas com seis professoras do 2º ano do Ensino 

Fundamental. A intenção das perguntas foi coletar dados que pudessem verificar a 

motivação das professoras com a profissão. As perguntas são as seguintes:  

1º Qual a sua concepção de ensino e aprendizagem?   
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2º Como você descreve o tipo de ensino que desenvolve junto aos seus alunos? 

3º Você se sente motivado(a) no desenvolvimento da sua prática pedagógica? 

4º Quais os motivos que poderiam se constituir em entraves para que o professor 

realize um trabalho com motivação? 

Segundo Ludke; André (1986, p.34) “a grande vantagem da entrevista sobre 

outras técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente da informação 

desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados 

tópicos.”   Diante disso escolhemos como instrumento de pesquisa uma entrevista 

que nos dessem as informações desejadas com as questões propostas as 

professoras. 

 

3.6PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

  Logo após, elaboramos a entrevista com perguntas abertas para uma melhor 

descrição das emoções vividas pelas professoras. O terceiro passo da nossa 

pesquisa foi ir à campo realizar a pesquisa, o quarto procedimento foi analisar os 

dados obtidos com as respostas, e por último às considerações finais. 

 

3.7AMOSTRAGEM 

 

As professoras foram escolhidas conforme a disponibilidade de cada uma 

para a pesquisa, sendo elas seis professoras pedagogas que atuam  no  2º ano do 

Ensino Fundamental. As mesmas foram identificadas por letras, para manter sigilo 

da pessoa entrevistada. Conforme (Ludke; André 1986, p. 50) “Uma medida 

geralmente tomada para manter o anonimato dos respondentes é o uso de nomes 

fictícios no relato, além, evidentemente, do cuidado para não revelar informações 

que possam identificá-los”  

 

 

3.8LÓCUS DA PESQUIDA 

 

Os locais escolhidos para a realização da pesquisa, foram as escolas: Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Maria Gorete Alves de Sousa, Escola Municipal 
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de Ensino Infantil e Fundamental Jesus de Nazaré e a EscolaEstadual de Ensino 

Fundamental Teodoro de Assunção. 

 

3.9 MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

De acordo com Chizzotti (1968, p.115) as técnicas permitem extrair o sentido 

de um texto: 

A análise de conteúdo construiu um conjunto de procedimentos 
e técnicas de extrair o sentido de um texto por meio das 
unidades elementares que compõem  produtos documentários: 
palavras-chaves, léxicos, termos específicos, categorias, temas 
e semantemas, procurando identificar a frequência ou 
constância dessas unidades para fazer inferências e extrair os 
significados inscritos no texto a partir de indicadores objetivos. 
 
 

Para analisar, selecionamos das respostas, as palavras-chaves, com a 

intenção de selecionar as ideias principais e analisar com a reflexão teórica. Como 

mencionado na citação de Chizotti, encontramos os significados no texto através de 

técnicas de análise de conteúdo. 

 

 Para a análise dos dados, buscamos as ideias principais de acordo com as 

respostas das professoras, onde construímos os eixos temáticos. Em seguida 

fizermos os comentários dos temas tratados e posteriormente as citações teóricas 

relacionadas aos eixos e os comentários, por último a análise dos resultados 

encontrados. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

AS VOZES DAS PROFESSORAS SOBRE O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA 

 

Nesta seção, apresentaremos a análise dos dados obtidos das entrevistas 

realizadas junto às professoras que atuam em escolas públicas de ensino 

fundamental. 

A primeira pergunta que fizemos foi:Qual a sua concepção de ensino e 

aprendizagem? 

As respostas relacionadas ao processo de ensino/ aprendizagem nos 

permitiram criar os seguintes eixos temáticos: 

 

Eixo Temático- Ensino compreendido como tarefa do professor. 

Acredito que ensino são os processos interativos, a mediação 
do professor e a construção dos conhecimentos voltados para 
o desenvolvimento do sujeito. [...]( Profª A) 
 
Ensinar é a parte que compete ao docente [...] ( Profª B) 
 
Pode-se dizer que hoje segue-se uma mistura de concepções o 
que dá certo com um aluno necessariamente não vai dar 
continuidade com  outro, onde o professor vai ocilar entre um e 
outro para ver qual o melhor vai se adequar. ( Profª D) 
 
Ensino é o que se oferece a alguém com o propósito de que 
este receba e se torne em aprendizagem[...]( Profª F) 
 

Com a fala de cada professor podemos perceber que os mesmos estão de comum 

entendimento sobre o ensino. Segundo eles é de sua responsabilidade possibilitar 

aos alunos. Os tipos de ensino têm mudado conforme a incapacidade   de superar 

as necessidades, pois o intuito de que ensinar não é apenas transmitir conhecimento 

tem sofrido críticas. Para entendermos melhor Piletti (1997, p.29) nos esclarece a 

questão: 

 
Com a escola nova  o eixo da questão pedagógica passa do 
intelecto (ensino tradicional) para o sentimento; do aspecto 
lógico para o psicológicos; dos conteúdos cognitivos para os 
métodos ou processos pedagógicos; do professor para o aluno 
; do esforço para o interesse; da disciplina para a 
espontaneidade; do diretivismo para o não- diretivismo; da 
quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de inspiração 
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filosófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de 
inspiração experimental baseada principalmente nas 
contribuições da biologia e da psicologia. Em suma, trata-se de 
uma teoria pedagógica que considera que o importante não é 
aprender, mas aprender a aprender.   

 
Conforme a ideia do autor,o ensino tem sido alterado visando novas 

necessidades de pensar no sujeito que possui processo biológico e psicológico. A 

conduta do professor diante das atividades levará em conta todos esses processos 

os alunos a conhecer, a criar novas experiências. Os professores supracitados se 

responsabilizam pelo ensino, entendem que eles são mediadores e que o 

mesmobem planejado irá permitir a construção do conhecimento. De acordo com 

Libâneo, (1994 p. 54) 

 
Podemos definir como processo de ensino como uma 
sequência de atividades do professor e dos alunos, tendo em 
vista a assimilação de conhecimentos e desenvolvimento de 
habilidades, através dos quais os alunos aprimoram 
capacidades cognitivas (pensamento independente, 
observação, análise- síntese e outras). 
 

Portanto o ensino é a atividade direcional esquematizada que o professor exerce 

sobre o processo de aprendizagem, podendo ser replanejado depende das 

necessidades dos seus alunos.  O ensino é tudo o que irá promover ao aluno o 

conhecimento ou experiência necessária, nem sempre será a mesma didática com 

os alunos, mas podendo mudar a sequência das atividades conforme o rendimento 

de cada discente. 

 

Eixo Temático- Aprendizagem compreendida como responsabilidade do aluno. 

 

[...] Aprendizagem é o processo por meio do qual o sujeito 
internaliza os modos culturalmente construídos de pensar e 
agir no mundo.(Prof.ª A) 
 
Dentro da educação o ensinar e a parte que compete ao 
docente e a aprendizagem ao aluno. [...]( Prof.ª B) 
 
[...] A aprendizagem é o que se absorve daquilo que se é 
ensinado. Proporcionando alguma mudança no sujeito.(Prof.ª) 
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 As respostas das professoras têm similaridades quando dizem que a 

aprendizagem é o processo em que o aluno passa por mudanças, esta ocorre 

quando o aluno reconstrói com seus esquemas interpretativos, internaliza outros 

modos e maneiras de pensar.  Encontramos respaldo para essa interpretação, no 

pensamento de Mattos (1963 p.61) que afirma:  

 

A aprendizagem não é, de modo algum, um processo passivo de 
mera receptividade; é, pelo contrário, um processo eminentemente 
operativo, em que a atenção, o empenho e o esforço conotativo do 
aluno representam o papel central e decisivo. Os dados do 
conhecimento têm que ser por ele identificados, analisados, 
reelaboradose incorporados na sua contextura mental em estruturas 
definidas e bem coordenadas. 
 

Diante dessa afirmativa, entendemos que a aprendizagem não é um processo 

passivo, mas vai além disso e requer do aluno uma maior incorporação podendo 

colocar em prática ereelaborar o conhecimento adquirido. É o que impulsiona ele a 

agir ou não diferentemente, colocando em prática o que foi aprendido.   

 

A segunda pergunta foi:Como você descreve o tipo de ensino que desenvolve 

junto aos seus alunos? 

Com base nas respostas obtidas construímos os seguintes eixos temáticos. 

 

Eixo Temático- Tipo de Ensino que considera o nível dos alunos. 

 

Ensino que faz sentido. Sempre levando em conta o que o 
aluno já sabe. Possibilitando a reflexão de significados e 
motivador...(Prof.ª A) 
 
Respeito o nível de cada um buscando atividades com 
dinâmica e clareza simples...(Prof.ª B) 
 
Descrevo como um ensino de compromisso e qualidade[...]. 
(Prof.ª C) 
 

Alguns professores em suas falas dizem, que procuram respeitar os níveis dos 

alunos de forma que favoreçam a eles um ensino de qualidade onde os alunos 

possam refletir sobre os significados, bem como, que haja a motivação.  Para que o 

ensino venha a cumprir seu papel é necessário que o professor saiba planejar e 

replanejar. De acordo com Piletti (1997, p.75): 
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• Um bom planejamento de ensino deve ter as seguintes 
características: ser elaborado em função das necessidades e das 
realidades apresentadas pelos alunos.  

• Ser flexível, isto é dar margem a possíveis reajustamentos sem 
quebrar sua unidade e continuidade. O plano pode ser alterado 
quando fizer necessário.   

 
 A escolha do professor de dar o seu melhor favorece aos educandos, pois 

eles sabem o que dá certo, quando promovem a aprendizagem, e o que não dá 

certo e precisa ser melhorado. O professor que realmente está preocupado com a 

aprendizagem, ele não mede esforços para contribuir com o crescimento dos seus 

alunos. 

 

Eixo Temático- Tipos de Ensino com concepções diferenciadas. 

 

Não sigo nenhuma linha específica, para mim todo professor 
faz uma mesclagem do tipo de ensino o que não está dando 
certo com um aluno ele tenta outro jeito. [...] .(Prof.ª D) 
 
Sociointeracionista.(Prof.ª E) 
 
Descrevo mais próximo ao tradicional, não no sentido de ser 
única detentora do conhecimento[...].(Prof.ª F) 

 

Conforme as respostas das professoras uma segue uma mesclagem de teorias outra 

segue a linha sociointeracionista e a outra é mais tradicional. Observamos que não 

seguem uma única linha teórica, procuram proporcionar a aprendizagem dos alunos 

de acordo com as suas referências teóricas. Isso significa que as professorasnão se 

limitam a apenas um tipo de concepção, mas tentam de todas as formas cumprir 

com o seu objetivo de ensinar e promover a aprendizagem. Sabemos que 

determinados sistemas escolares poderão exigir apenas um tipo de concepção, 

porém, quem realmente sabe o que funciona com os alunos é o professor que é o 

responsável pelos aprendizes. De acordo com Libâneo, 

 

 Na tendência tradicional, a pedagogia se caracteriza por acentuar o 
ensino humanístico, de cultura geral, no qual aluno é educado para 
atingir, pelo próprio esforço, sua plena realização como pessoa. Os 
conteúdos, os procedimentos didáticos, a relação professor-aluno 
não têm nenhuma relação com o cotidiano do aluno e muito menos 
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com as realidades sociais. É a predominância da palavra do 
professor, das regras impostas, do cultivo exclusivamente intelectual. 

 

 

 

O terceiro questionamentos que formulamos as professoras:Você se sente 

motivado(a) no desenvolvimentos de sua prática pedagógica?  

 Com base nesta indagação, organizamos o seguinte eixo temático: 

Eixo Temático-Motivado pelo desenvolvimento dos alunos 

 

Sim. (Prof.ª A) 
 
Sim. A cada dia percebo no meu aluno um avanço e isso me 
alegra. (Prof.ª) 
 
Sim. As dificuldades sempre irão existir porém quando 
gostamos do que fazemos, nos preocupamos com a qualidade 
e isso nos motiva a fazer da melhor maneira possível, apesar 
de todos os percalços. (Prof.ª C) 
 
 Sim, na medida que pesquisamos e procuramos desenvolver 
nosso trabalho frente aos discentes. (Prof.ª) 
  
Sim. Gosto de perceber o avanço de cada criança. E busco 
contribuir para o desenvolvimento daqueles que sentem maior 
dificuldade, independendo motivo. (Prof.ª F) 
 

Nas falas das professoras acima destacadas, verificamos que a motivação está 

ligada primeiramente ao desenvolvimento do educando. Em nosso entendimento, 

professor deve estar motivado a sempre fazer o melhor para seus alunos e ao 

decorrer de cada aprendizagem perceber que eles progrediram de alguma forma, 

isso os motivam a darem o melhor de si.  

Conforme Mattos 1963, p. 220, enfatizaque ao final do ano escolar, o professor 

mostrará os resultados com aquilo que ele pôde proporcionar aos alunos. 

 

O rendimento total do ano escolar muito depende do professor, da 
sua capacidade incentivadora e de sua habilidade técnica; e mesmo 
o “bom aluno” aprenderá mais e muito melhor com um bom professor 
do que com um professor inábel, displicente, rotineiro e enfadonho. 

Continua extremamente atual aresponsabilidade do professor   de incentivar 

os alunos e além disso ser um bom professor de modo que inspire esses alunos a 

serem melhores. 
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Constatamos que cinco professoras demonstraram estar motivadas em suas 

práticas pedagógicas, porém um professor demonstrou não estar motivado e 

podemos observar isso em   sua fala:  

 

Não para mim é um trabalho conjunto onde todos devem estar 
envolvidos, pais professores demais profissionais da escola. 
Mas infelizmente esta recaindo sobre o professor tudo, ou seja, 
que ele se vire e resolva os problemas que surgir. ( Prof. D) 
 

 Com a fala do professor podemos perceber que a suas queixas estão ligadas 
a falta de apoio da equipe escolar e dos pais, pois muitos problemas o professor tem 
que resolver sozinho, e toda a responsabilidade está sobre ele, por isso se sente 
desmotivado.Diz Cunha que “a sensação de frustração física e emocional são 
também hoje, características do trabalho docente. Isso se deve as condições 
precárias de trabalho, ao contexto que cada vez mais faz exigências, ao professor e 
lhe impõe uma sobrecarga de trabalho.”  
 
 
A quarta questão: Quais os motivos que podem se constituir em entraves para 

que o professor não realize um trabalho com motivação? 

 

Eixo Temático- Desvalorização profissional: 

 

Em suma a falta de recursos e a desvalorização. (Prof.ª) 
 
Os baixos salários, a falta de limite dos alunos, devido à falta 
de limites em casa a falta de respeito dos órgãos públicos para 
com os professores o “descaso público” (prof.ª D) 
 
Acredito que a má condição de trabalho, ou seja, falta de 
estrutura para realização do mesmo. Visto que esse sonho de 
ambiente de trabalho ainda longe de se concretizar. (prof.ª E) 

 

As respostas das professoras se resumem como a precarização do trabalho 

docente, pois este envolve todos os problemas que a educação vem enfrentandoa 

qual envolve vários fatores, dentre eles estão os baixos salários, a falta de recursos 

a sobrecarga de responsabilidades que eles têm que incorporar.  

De acordo com Paro (2001, p. 51) a profissão docente já passa por insuficiência 

desde o início da formação: 

 

A situação docente, no Brasil, caracteriza-se, historicamente, por 
insuficiente na formação inicial, baixos salários e precárias condições 
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de trabalho, o que tem aberto caminho, dentre outros, para um 
processo de aguda proletarização docente. [...] vivenciamos uma 
situação de mal-estar docente resultante dos efeitos das condições 
psicológicas e sociais, nas quais a docência é assumida englobando 
questões como formação, prática, identidade e carreira profissional, 
dentre outras.  (. 51) 
  

 Para termos um bom professor, ele precisa estar motivado e a escola lhe 

proporcionar recursos básicos necessários, visto que muitos professores bons 

acabam deixando de lecionar por não serem reconhecidos e nem tão pouco 

valorizados. O bom professor sempre estará preocupado com o desenvolvimento 

dos alunos, porém muitos são os fatores que acabam deixando-os desmotivados. Os 

professores apontam que os motivos que se constituem em entraves são a 

desvalorização do profissional docente a proletarização que vem ocorrendo na 

profissão, a falta de atenção das políticas públicas com a educação, consequências 

disso os baixos salários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesta pesquisa em que tivemos como objetivo analisar em que consiste a 

motivação dos professores podemos perceber o que os deixam desmotivados e o 

que os motivam a permanecer na profissão. São fatores que necessitaram ser 

analisados como as suas concepções de ensino, a importância da suas 

motivaçõespara ensinar, e perceber os entraves que dificultam o trabalho do 

docente e não permitem que o mesmo seja realizado com motivação. 

O desejo para realizar este estudo se deu ao estar em sala de aula e 

presenciar as atitudes de algumas professoras, percebemos o quanto as teorias não 

são vivenciadas na sala de aula.  Há uma distância muito grande entre a prática e a 

teoria, o quanto a formação está sendo resumida diante das necessidades do papel 

ao qual o professor tem   que atuar. 

 As aprendizagens construídas com este trabalho nos fizeram enxergar que 

estudado na faculdade não é suficiente para o professor ser bem sucedido na sua 

profissão, mas que ele deve buscar sempre mais e não aceitar o que lhe é proposto, 

não permanecer inerte diante das dificuldades, mas ir em busca de melhorias, 

questionar e não aceitar as deficiências constantes das escolas, a falta de recursos, 

falta de apoio. Acredito que o professor pode ser valorizado sim, à medida que este 

mesmo valorize o seu trabalho estudando, para que haja melhorias   das condições 

de trabalho e consequentemente o fim da precarização. 

Os professores precisam de condições favoráveis que a escola como um todo 

deem apoio a eles, que os pais acompanhem seus filhos que tenha disponível os 

materiais necessários, que eles precisam para desenvolver as atividades para que 

estes façam o seu trabalho com motivação, pois a mesma os impulsiona a fazerem 

melhor, mas a falta das necessidades básicas os deixam sem ter soluções para os 

objetivos diários. 
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APÊNDICE A 
 
 

QUESTIONÁRIO: 

1) Qual a sua concepção de ensino? 

 

 

 

 

 

2) Como você descreve o tipo de ensino que desenvolve junto aos seus alunos? 

 

 

 

 

 

3) Você se sente motivado(a) no desenvolvimento de sua prática pedagógica ? 

Justifique. 

 

 

 

 

 

4) Quais os motivos que poderia se constituir em entraves  para que o professor 
realize um trabalho com motivação?  
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APÊNDICE B 
 
 

ENTREVISTA COMAS  PROFESSORAS 
 

Escolas: Professoras entrevistadas: 
Qual a sua concepção de ensino e 
aprendizagem? 

A Prof. A-.Acredito  que ensino são os 
processos interativos, a mediação do 
professor e a construção do conhecimento 
voltados para oo desenvolvimento do 
sujeito, neceessárias para operar sua 
realidade social e pessoal. 
Aprendizagem é o processo por meio do 
qual o sujeito internaliza os modos 
culturalmente construídos de pensar e agir 
no mundo. 
Prof. B-  Dentro da educação o ensinar e a 
parte que compete ao docente e a 
aprendizagem ao aluno. No entanto ensino  
e aprendizagem caminhão juntas no único 
"foco" alcançar o nível elevado de cada 
aluno. 

B Prof. C- Um processo bem desafiador ou 
até mesmo complicado no contexto atual 
onde o aprender parece que perdeu o 
significado, deixou de ser prioridade e onde 
a indisciplina reina nas escolas as coisas 
tornam-se ainda mais difícil. 
Prof. D – É difícil seguir apenas uma 
concepção de ensino aprendizagem isso 
depende muito da turma, e o retorno que 
ela esta dando 
Pode-se dizer que hoje segue-se uma 
mistura de concepçoes o que dá certo com 
um aluno necessariamente não vai dar 
continuidade com o outro, onde o professor 
vai ocilar entre um e outro para ver qual o 
melhor vai se adequar.  
. 

C Prof. E- Como uma relação estabelecida 
entre aluno/ professor. O conhecimento em 
si que buscamos ensinar e vice-versa. 
Prof. F- Ensino é o que se oferece a 
alguém com propósitode de que este 
receba e torne em aprendizagem, ou seja, 
a aprendizagem é o que se absolve 
daquilo(de e ) de que se é ensinado, 
proporcionando alguma trans formação no 
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sujeito. 
 

 

                                Quadro 2 

Escolas: Professoras entrevistadas: 
Como você descreve o tipo de ensino 
que desenvolve junto aos seus alunos? 

A Prof. A-Ensino que faz sentido. Sempre 
levando em conta o que o aluno já sabe. 
Possibilitando a reflexão de significados e 
motivador. 
Prof. B - Respeito o nível de cada um 
buscando atividades com dinâmica e 
clareza simples. 

B Prof. C - Descrevo como um ensino de 
compromisso e qualidade embora não 
atingindo as metas e objetivos em cem por 
cento. Procuro fazer o possível pra que 
haja realmente aprendizagem porque 
preciso mostrar resultados. 
Prof. D – Não sigo nenhuma linha 
especifica, para mim todo professor faz 
uma mesclagem do tipo de ensino o que 
não esta dando certo com um aluno ele 
tenta outro jeito. 
Então vai do tradicional ao construtivismo e 
assim por diante. 

C Prof. E-Sociointeracionista 
Prof. F-Descrevo  maispróximoo ao 
tradicional, não no sentido de ser única 
detentora do conhecimento em minhas 
turmas e tão pouco de não deeixar que os 
alunos se expressem e sim na questão das 
construções e planejamentos das aulas, 
pois o tempo é insuficiente. 

 
 
QUADRO 3 
 

Escolas: Professoras entrevistadas: 
Você se sente motivado(a) no 
desenvolvimento  de sua prática 
pedagógica 

A Prof. A-.Sim 
Prof. B - .Sim! A cada dia percebo no meu 
aluno um avanço e isso me alegra. 
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B Prof. C - Sim.As dificuldades sempre irão 
existir porém quando gostamos do que 
fazemos, nos preocupamos com a 
qualidade e isso nos motiva a fazer da 
melhor maneira possível, apesar de todos 
os percalços. 
Prof. D –Não para mim é um trabalho 
conjunto onde todos devem estar 
envolvidos, pais professores demais 
profissionais da escola. Mas infelismente 
esta recaindo sobre o professor  tudo, ou 
seja, que ele se vire e resolva os problemas 
que surgir. 

C Prof. E- Sim, na medida que pesquisamos e 
procuramos desenvolver nosso trabalho 
frente aos discentes. 
Prof. F- Sim! Gosto de perceber o avanço 
de cada criança. E busco contribuir para o 
desenvolvimento daqueles que sentem 
maior dificuldade, independendo motivo. 

 

Quadro 4 

Escolas: Professoras entrevistadas: 
Quais os motivos que podem se 
constituir em entraves para que o 
professor não realize um trabalho  com 
motivação? 

A Prof. A- Não gostar do que faz. 
Prof. B - Em suma a falta de recursos e a 
desvalorização. 

B Prof. C - Na sociedade atual, é ensinar o 
aluno que não quer aprender. 
Prof. D - Os baixos salários, a falta de limite 
dos alunos, devido a falta de limites em 
casa, a falta de respeito dos orgãos 
públicos para com os professores o 
"descaso público". 

C Prof. E- Acredito que má condição de 
trabalho, ou seja, falta de estrutura para 
realização do mesmo. Visto que esse 
sonho de ambiente de trabalho ainda longe 
de se concretizar. 
Prof. F- 1ºA falta de compromisso com a 
profissão que escolhe; 
2º Os entraves políticos ( políticas 
públicas). 
3º A falta de responsabilidade dos pais 
junto a aprendizagem dos filhos! 
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