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RESUMO 
 
 

A motivação está relacionada a todo contexto da vida do ser humano seja social, 
familiar ou profissional. Compreender o que impulsiona o indivíduo na realização de 
suas atividades é fundamental para que possa contribuir no seu desenvolvimento. A 
motivação vem sendo investigada há muito tempo por diferentes áreas do 
conhecimento e  foram criadas muitas teorias e abordagens sobre este fenômeno. 
No contexto escolar a motivação tem sido um fator relevante a ser estudado e 
compreendido tanto no processo de aprendizagem dos alunos como nas estratégias 
e conceitos de ensino adotados pelos professores. Com interesse em buscar uma 
melhor compreensão do que, de fato motiva o professor para, em meio a 
dificuldades e conflitos encontrados na sala de aula, conseguir desenvolver um 
trabalho significativo e de qualidade, este trabalho teve como objetivo identificar as 
pesquisas que têm sido realizadas sobre a motivação do professor e verificar quais 
as contribuições propostas, os caminhos e direções apontados por elas.  A pesquisa 
bibliográfica foi o caminho metodológico percorrido pelo presente estudo, que 
propiciou a identificação, classificação e organização dos documentos utilizados. 
Para a coleta das informações, ou material bibliográfico, foram consultados os sites 
que divulgam produções científicas como: CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), BDTD (Biblioteca Digital Brasileira 
de Teses e Dissertações), acervos das bibliotecas da Universidade Estadual de 
Londrina, Universidade de Campinas e Universidade de São Paulo. Foram 
encontradas várias publicações sobre motivação no contexto escolar, mas 
selecionadas apenas aquelas que pertenciam à área da educação em específico a 
motivação docente produzidas nos últimos doze anos no Brasil. Filtrando assim para 
a quantidade de duas teses, quatro dissertações, dois trabalhos de conclusão de 
curso e dois artigos. Os dados apresentados de cada pesquisa selecionada para 
este estudo foi obtido por meio de uma ficha de análise construída com base no 
roteiro de leitura de Lima e Mioto (2007). A compreensão da motivação docente é 
essencial para uma educação de qualidade. O educador precisa estar motivado para 
desenvolver práticas pedagógicas significativas, que promova a aprendizagem e a 
motivação de seus alunos. Os estudos apresentados confirmam a necessidade de 
ampliar o número de pesquisas sobre Motivação docente já que esta é o ponto de 
partida para a promoção da Motivação do estudante. 
 
Palavras-chave: Motivação. Motivação Docente. Pesquisa bibliográfica.
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1 INTRODUÇÃO  

 

O ser humano em todo percurso da sua vida necessita de motivação 

para desenvolver ou realizar suas atividades. De acordo com Bzuneck (2009) o 

termo motivação genericamente corresponde a um motivo que impulsiona o 

indivíduo a agir, podendo ser em função de fatores internos ou externos, o qual 

determinará o seu comportamento, desejos e sentimento.  Ao realizar uma atividade 

que lhe proporciona resultados positivos gerando sensação de bem estar, suas 

reações serão na direção de continuar e desenvolver tal atividade, entretanto, na 

medida em que os resultados obtidos são negativos e não proporcionam nenhum 

estímulo prazeroso, aos poucos essa ação perderá sua função não produzindo bons 

resultados, diminuindo sua motivação, interesses e objetivos. 

No contexto escolar a motivação tem sido um fator relevante a ser 

estudado e compreendido tanto no processo de aprendizagem dos alunos como nas 

estratégias e conceitos de ensino adotados pelos professores. Na escola o trabalho 

do aluno é essencialmente cognitivo e envolve concentração, atenção entre outras 

condições importantes, neste caso a motivação está relacionada às atividades de 

aprendizagem. A educação escolar tem percorrido caminhos difíceis e infelizmente 

vem sendo aos poucos desvalorizada, com um ensino, muitas vezes, considerado 

de pouca qualidade, não demonstrando bons resultados. Esse quadro pode 

condicionar alunos e professores a se sentirem desmotivados, desacreditando em 

uma educação que transforma, transmite valores e conceitos para que o indivíduo 

possa ser um cidadão crítico reflexivo, autônomo e preparado para conviver em 

sociedade. 

O papel do educador é fundamental na intermediação de 

conhecimento ao aluno, na construção de comportamentos, habilidades e atitudes. 

Acredita-se que a motivação do professor exerce forte influência neste processo. 

Professores motivados se preocupam com suas ações em sala de aula, refletem 

sobre sua metodologia de ensino, buscam novos caminhos e estratégias 

pedagógicas para melhor atender a necessidade dos alunos. Mas atualmente é 

visível no ambiente escolar a desmotivação de educadores e educandos. 

Nestes anos em que tenho me dedicado a vida acadêmica, notei 

principalmente, por meio dos estágios e das observações feitas nas escolas, muitos 

problemas que acontecem no contexto escolar, como a falta de interesse dos 
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alunos, muitos casos de indisciplina, professores desanimados e fadigados em razão 

de tantos conflitos. Grande parte destes problemas muitas vezes acontece pela falta 

de motivação, fator este, muito importante e que vem sendo discutido em pesquisas 

e trabalhos científicos (BZUNECK, 2009). O contexto educacional, em especial as 

salas de aula na atualidade, tem se apresentado como um grande desafio para o 

professor, já que, as crianças e adolescentes encontram-se altamente atraídos pelas 

tecnologias que a era digital nos proporciona, pouco se interessam pelos estudos, 

principalmente por conteúdos teóricos, muitas vezes ministrados de forma pouco 

interessante. Sendo assim, mostrar que a educação é necessária para o 

desenvolvimento do ser humano torna-se muitas vezes árduo para os educadores. 

 Mas o que me instigou a elaboração deste trabalho foi em relação à 

motivação docente. Não é uma tarefa fácil enfrentar as dificuldades que afligem o 

ambiente escolar, principalmente o professor que possui uma função relevante. O 

mesmo ao entrar na sala de aula precisa estar motivado para que possa também 

motivar seus alunos. O que se percebe muitas vezes é que este profissional é 

sucumbido pelo próprio sistema educacional, por salas de aula superlotadas, carga 

excessiva de trabalho, levando ao cansaço físico, mental e a práticas pedagógicas 

que não proporcionam a construção do conhecimento, mas apenas a reprodução, 

entre outros fatores que condicionam o trabalho docente. 

 Foi então que surgiu o interesse em buscar uma melhor 

compreensão do que, de fato motiva o professor para, apesar das dificuldades 

encontradas, seguir em frente desenvolvendo um trabalho significativo e de 

qualidade. Além das constatações realizadas a partir da minha prática docente o 

tema motivação no âmbito escolar de acordo com Bzuneck (2009) entre outros, 

ainda tem sido pouco discutido nas pesquisas realizadas no Brasil. As publicações 

sobre a motivação dos alunos apresentam-se em número maior do que os trabalhos 

sobre a motivação do professor, os quais são ainda em número reduzido. Sendo 

assim, este trabalho tem como objetivo identificar as pesquisas que têm sido 

realizadas sobre a motivação do professor e verificar quais as contribuições 

propostas, os caminhos e direções apontados por elas.  

O presente estudo tem como procedimento metodológico a pesquisa 

bibliográfica. Segundo Lima e Mioto (2007) este procedimento permite ao 

pesquisador alcançar um vasto campo de informações, pois a pesquisa bibliográfica 

consiste na reflexão pessoal a partir da análise de documentos escritos (livros, 
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artigos, teses, dissertações entre outros). Segundo as autoras a pesquisa 

bibliográfica é utilizada para fundamentar teoricamente o objeto de estudo, portanto 

não pode seguir caminhos “aleatórios”, mas procedimentos ordenados, de busca por 

soluções. Sendo assim, será realizado um estudo de forma a apresentar as 

pesquisas que foram publicadas no Brasil entre os anos de 2000 a 2012.  

No capítulo a seguir é apresentada uma breve descrição da 

motivação e algumas teorias que abordam este conceito. 

 No terceiro capítulo se encontra a metodologia utilizada para a 

realização do presente estudo, o procedimento de coleta e análise dos dados. 

No quarto capítulo se encontra as considerações relevantes 

elaboradas a partir da leitura das pesquisas selecionadas, organizadas em ordem 

cronológica, para a compreensão do objeto de estudo, que foram realizadas nos 

últimos doze anos no Brasil.  

Em seguida são apresentados os resultados e considerações finais. 
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2  TEORIAS MOTIVACIONAIS 

A motivação esta relacionada a todo contexto da vida do ser humano 

seja social, familiar ou profissional. Compreender o que impulsiona o indivíduo na 

realização de suas atividades é fundamental para que possa contribuir no seu 

desenvolvimento. A motivação vem sendo investigada há muito tempo por diferentes 

áreas do conhecimento. No contexto escolar tem sido estudada pela Psicologia, 

resultando na criação de muitas teorias e abordagens sobre este fenômeno, por isso 

na atualidade “[...] ela aparece como um objeto altamente complexo” (Bzuneck 

2009). 

As teorias que buscam explicar o processo de motivação partem do 

pressuposto de que existe um motivo que leva o indivíduo a desenvolver suas 

ações.  
Um motivo não é um constructo - ele é observável, não existe 
efetivamente, mas é criado pela pessoa para explicar a razão ou a 
necessidade que ela tem de fazer algo, de agir de uma determinada 
maneira. A função dos motivos é explicar aqueles comportamentos 
que deixam reconhecer a perseguição de um objetivo, existindo 
tantos motivos diferentes quanto categorias de relações entre os 
indivíduos e o meio ambiente (LIMA, 2004, p. 149).  

 

Os primeiros estudos sobre a motivação por volta de 1930 foram 

baseados em abordagens mecanicistas de comportamento como instinto, drive e 

necessidades, influenciadas pelos estudos de Clark Hull e Kenneth Spence. Os 

quais desenvolviam experiências com animais em laboratório. 

 
[...] a teoria motivacional de Hull foi apoiada nas teorias de 
aprendizagem, principalmente na chamada lei do efeito, proposta por 
Thorndike. Segundo esse princípio, associações entre estímulos e 
respostas seriam fortalecidas quando acompanhadas por um estado 
de satisfação. Para Hull (apud HILGARD, 1969) o reforçamento seria 
a base necessária para o estabelecimento daquelas associações, as 
quais denominou de hábitos. Sugeriu ainda que os déficits 
fisiológicos ou as necessidades instigariam o organismo à ação, 
resultando na compensação daquela necessidade. Substituiu desse 
modo, a noção de instinto como princípio explicativo pela inclusão do 
drive, considerado como a energia que impulsiona a ação 
(GUIMARÃES, 2003, p.31-32). 
 
 

A teoria Behaviorista é definida pela psicologia como “ciência do 

comportamento”. Esta corrente teórica considera que o ser humano é motivado pela 
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influência do seu ambiente externo, tendo como representante desta teoria Skinner 

(1904-1990). Nesta perspectiva teórica a motivação do comportamento é estudada 

por dois pontos importantes a privação e o reforçamento. “A ativação do organismo 

esta relacionada com a quantidade de sua privação, enquanto que as respostas 

dadas para aliviar a privação são fortalecidas pelo reforçamento” (LIMA, 2004). A 

partir desta concepção teórica, a pessoa inicia uma atividade para obter recompensa 

ou para evitar situações aversivas. 

 Dentre as teorias de abordagem humanista, a teoria das 

necessidades compõe o grupo das diversas teorias motivacionais, explica o 

comportamento humano por meio das respostas às necessidades. Abraham Maslow 

(1908-1970) criou alguns conceitos de necessidades humanas que levam o 

indivíduo a ter motivos para realizar suas ações, sendo essas necessidades 

descritas com certa graduação como em uma pirâmide. As necessidades propostas 

se caracterizam como: necessidades fisiológicas que se encontram na base da 

pirâmide as necessidades do individuo de sobrevivência, a seguir em ordem de 

importância, necessidades de segurança, de amor e pertinência, de estima, 

necessidade de auto-atualização, necessidades de conhecimento e compreensão e 

necessidades estéticas (LIMA, 2004). Durante algumas décadas esta teoria foi 

considerada bastante relevante e contribuiu com inúmeros estudos na área. 

No ano de 1960 a 1970 começam a surgir estudos de abordagem 

cognitivista. Nestes estudos o comportamento humano é reconhecido como ativo e 

não apenas motivado por impulsos onde as ações apresentavam como contingência 

recompensas, punições e estímulos externos (GRAHAM; WEINER, 1996 apud 

GUIMARÃES, 2003, p.32).  

Segundo Guimarães (2003) vários estudos buscavam comparar a 

motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Após várias investigações Deci e 

Ryan (2000) citado pela autora, desenvolveram a teoria da autodeterminação 

propondo que, para a pessoa estar intrinsecamente motivada é necessário sentir-se 

competente e autodeterminada. Esta teoria tem como pressuposto a tendência inata 

do ser humano, ao crescimento e desenvolvimento conforme destaca a autora:  
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A base inicial para a Teoria da Autodeterminação é a concepção do 
ser humano como organismo ativo, dirigido ao crescimento, ao 
desenvolvimento integrado do sentido do self e para a sua integração 
com as estruturas sociais. Nesse empenho evolutivo estaria incluída 
a busca de experiências com atividades interessantes para alcançar 
os objetivos de: (a) desenvolver habilidades e exercitar capacidades; 
(b) buscar e obter vínculos sociais (c) obter o sentido unificado do 
self através da integração das experiências intrapsíquicas e 
interpessoais. Nessa perspectiva, consideram-se as ações 
autodeterminadas como essencialmente voluntárias e endossadas 
pessoalmente e, em contraposição, as ações controladas como 
resultado de pressões decorrentes de forças interpessoais ou 
intrapsíquicas. No primeiro caso, a regulação do comportamento é 
escolhida pela pessoa e, no segundo caso, o processo de regulação 
pode ser ou não consentido (GUIMARÃES, 2003, p.36). 

 

A teoria da autodeterminação tem como foco no contexto 

educacional o interesse dos estudantes na aprendizagem, o valor atribuído à 

educação. Para se compreender o que direciona o comportamento motivado 

autônomo esta teoria apresenta a existência de três necessidades psicológicas 

básicas: necessidade de autonomia, competência e pertencimento, as quais sendo 

satisfeitas promovem o bom funcionamento e bem estar do organismo. Na sala de 

aula é necessária a satisfação destas necessidades para que ocorra a motivação 

intrínseca e as formas autodeterminadas de motivação extrínseca. O papel do 

professor é fundamental na interação em sala para o desenvolvimento do processo 

motivacional de seus alunos (GUIMARÃES, 2003). 

A necessidade psicológica de autonomia refere-se ao indivíduo ser 

autônomo em suas ações, é o sentimento de ser responsável por iniciar e 

desenvolver seu comportamento. No contexto escolar as oportunidades de escolhas 

que o professor possibilita ao aluno para que seja participante, permite assim que se 

sinta também autor de suas aprendizagens. A necessidade de competência está 

relacionada à capacidade das pessoas de interação em seu ambiente, de se sentir 

eficaz, de realizar com qualidade. A necessidade de pertencer ou estabelecer 

vínculos esta ligada ao relacionamento afetivo com o outro, na sala de aula ressalta-

se a importância na interação professor e aluno, promovendo uma relação de 

segurança e respeito entre ambos. Essas necessidades são essências para a 

motivação intrínseca (FERREIRA, 2010). 

De acordo com Guimarães (2003) a teoria da autodeterminação 

elaborou uma mini teoria da integração organísmica na qual desenvolveu estudos 
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sobre motivação Intrínseca e Extrínseca, demonstrando que o comportamento 

extrinsecamente motivado também pode ser autodeterminado ou autônomo. A 

motivação Intrínseca caracteriza-se pelo prazer que a atividade em si proporciona.  

A motivação extrínseca é vista por meio de um continuum de autodeterminação 

caracterizado em diferentes níveis de regulação como: regulação externa (o 

comportamento é controlado por recompensas externas), regulação introjetada (a 

ação é envolvida por pressão ou sedução), regulação identificada (a identificação 

com outra pessoa e com o valor da atividade em si pode ter certa importância no 

comportamento), e a regulação integrada (os incentivos externos são vistos como 

fonte de informação para as ações). 

 
Em um extremo do continuum tem-se a regulação externa, 
representando o padrão clássico da motivação extrínseca, ou seja, a 
natureza instrumental do comportamento, voltado para a obtenção ou 
evitação de eventos externos. No extremo oposto está a regulação 
integrada, compartilhando os mesmos determinantes e indicadores 
da motivação intrínseca, ou seja, a flexibilidade cognitiva, o 
processamento profundo de informações e a criatividade 
(GUIMARÃES, 2003, p. 19). 

   

Segundo Bzuneck (2009) não existe uma teoria geral para se 

compreender a motivação, mas várias abordagens com análises diferentes, o que 

torna muitas vezes um pouco difícil a melhor compreensão deste fator. Mas de 

acordo com o autor existem algumas tendências contemporâneas que se destacam 

nas teorias pesquisadas com uma aplicação mais voltada para melhorias na 

educação, com predomínio nas abordagens cognitivistas, como: a teoria da 

autovalorização (COVIGTON, 1984), teoria das atribuições causais (WEINER, 1984), 

as crenças de autoeficácia apresentada por (BANDURA, 1986) o desamparo 

adquirido (SELIGMAN, 1977; DWECK e LEGGET, 1988) e pensamentos sobre 

metas que a pessoa busca atingir (SCHUTZ, 1994). 

De acordo com o autor acima, a linha de pesquisa com mais peso 

mas também ligada as demais pesquisa citadas é a da meta de realização. Nas 

últimas décadas tem se destacado a pesquisa sobre a meta aprender e meta 

performance, principais metas de realização, relacionadas a estudos sobre o 

envolvimento do aluno nas atividades acadêmicas, às recompensas externas e 

motivação intrínseca (BZUNECK, 2009). 
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O autor também aponta outras tendências modernas importantes 

elaboradas por Pintrich e De Groot (1990) para o contexto escolar. Destacam-se em 

três categorias de componentes a expectativa, o valor e o afetivo. Com relação a 

categoria expectativa se  busca responder sobre as crenças do indivíduo a respeito 

de suas capacidades, no caso do aluno, capacidade de realizar um trabalho. A 

segunda categoria o valor, está relacionada à importância, o interesse, o porquê do 

aluno realizar a tarefa. A terceira categoria o afetivo corresponde às reações 

emocionais com relação às tarefas, como por exemplo, a ansiedade do aluno em 

fazer as provas. 

Há também quatro tópicos ou constructos motivacionais, no qual se 

constituem em linhas de pesquisas importantes para o contexto escolar e 

apresentados por Stipek (apud BZUNECK, 2009, p.22) sendo estes: “a) 

reforçamento positivo; b) cognições (expectativas de controle, crenças de auto-

eficácia, atribuições causais); c) valores especialmente contemplados na motivação 

intrínseca e d) metas de realização”. 

Pode-se observar que os estudos sobre motivação abordam este 

fenômeno de diversos ângulos de análises, muitos autores não chegam a um 

consenso devido a grande complexidade deste fenômeno. 

No próximo capítulo, com o fim de contemplar nosso objetivo, serão 

apresentadas as pesquisas encontradas sobre motivação docente nos últimos doze 

anos. 
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3  METODOLOGIA 
  

 No Brasil são poucos os trabalhos que buscam em seu 

desenvolvimento a organização ou mapeamento de produções científicas. Investigar 

a produção de pesquisas científicas é algo necessário e importante para propiciar 

aos pesquisadores informações, orientações e dados significativos para produção de 

futuras pesquisas (Bariani, et al. 2004, p.18). 

 

3.1 PROCEDIMENTO DE COLETA DOS DADOS 

 

Buscando compreender o que de fato motiva o professor procurou-

se identificar as pesquisas científicas que abordam a motivação docente, para 

verificar suas contribuições, propostas e caminhos apontados por elas. A pesquisa 

bibliográfica foi o caminho metodológico percorrido pelo presente estudo, que 

propiciou a identificação, classificação e organização dos documentos utilizados. 

Para a coleta das informações, ou material bibliográfico, foram 

consultados os sites que divulgam produções científicas como: CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), BDTD (Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações), acervos das bibliotecas da Universidade 

Estadual de Londrina, Universidade de Campinas e Universidade de São Paulo. Não 

foi possível encontrar todos os trabalhos em uma busca feita pela internet, pois 

existem documentos que não possuem os textos disponíveis ou foi divulgado 

somente o resumo, desta forma impossibilitou a análise de alguns trabalhos. 

 Foram encontradas várias publicações sobre motivação no contexto 

escolar, mas selecionadas apenas aquelas que pertenciam à área da educação em 

específico a motivação docente produzidas nos últimos doze anos no Brasil. 

Filtrando assim para a quantidade de duas teses, quatro dissertações, dois trabalhos 

de conclusão de curso e dois artigos. 

Os dados apresentados de cada pesquisa selecionada para este 

estudo foi obtido por meio de uma ficha de análise construída com base no roteiro 

de leitura de Lima e Mioto (2007), cujas informações foram agrupadas segundo cada 

item desta ficha. Logo abaixo segue o quadro do modelo de ficha de análise 

utilizado. 
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Quadro: Modelo da ficha de análise utilizada. 

IDENTIFICAÇÂO DA OBRA 

- Referencia bibliográfica 

- Localização da obra 

CARACTERIZAÇÂO DA OBRA 

- Tema central 

- Objetivo da obra 

- Referencial teórico 

  

METODOLOGIA UTILIZADA 

- participantes 

- procedimento de coleta de informações 

 

CONTRIBUIÇÕES DA OBRA PARA O ESTUDO 

- Implicações para o contexto educacional 

Fonte: O autor, 2012. 

 

3.2 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

No início da apresentação de cada pesquisa foi então destacado a 

identificação e caracterização da obra. Abordando o tema central, autor, ano, a 

instituição em que foi realizada, o objetivo proposto e o referencial teórico utilizado 

para fundamentação da pesquisa. A maioria dos autores teve por base mais de um 

referencial teórico, percebe-se que há uma grande quantidade de teorias que 

englobam a motivação.  

 A metodologia utilizada em cada pesquisa também foi abordada 

para a compreensão e análise da natureza do trabalho. Como também os 

procedimentos de coleta das informações, instrumentos utilizados, a quantidade de 

participantes e os resultados obtidos da pesquisa. 

Ao finalizar cada pesquisa procurou-se descrever as contribuições 

desta para o contexto escolar, destacando as considerações dos autores sobre a 

pesquisa realizada. 
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Os itens da ficha de análise são abordados e discutidos em cada 

pesquisa, visando assim uma melhor compreensão e organização dos trabalhos 

científicos produzidos, para desta forma propiciar também a compreensão da 

motivação docente presente nos trabalhos pesquisados. 
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4 PUBLICAÇÕES SOBRE  MOTIVAÇÃO DOCENTE  NOS ÚLTIMOS DOZE ANOS 
NO BRASIL  

 

 Para maior compreensão sobre o que de fato motiva o professor, 

procurou-se identificar as publicações sobre motivação docente realizadas no Brasil 

no período de 2000 a 2012 e verificar quais as contribuições propostas, os caminhos 

e direções apontados por elas. As pesquisas apresentadas a seguir foram 

classificadas em uma ordem cronológica conforme o ano de sua publicação. 

 

4.1 Pesquisa n° 1: “Avaliação do estilo motivacional do professor: adaptação e 

validação de um instrumento” 

 

A primeira pesquisa selecionada para este estudo, realizada no ano 

de 2003, foi uma tese de doutorado desenvolvida por Guimarães. Abordando o 

tema: “Avaliação do estilo motivacional do professor: adaptação e validação de um 

instrumento”, sendo apresentada na Universidade Estadual de Campinas.  

Nesta pesquisa a autora investiga sobre o estilo motivacional do 

professor, com base na teoria da Autodeterminação de Deci e Ryan (2000). 

Traduziu, adaptou e validou o instrumento de pesquisa, um questionário, feito por 

meio de uma escala de avaliação Likert intitulada “Problems in Schools”. Sua 

pesquisa foi realizada com 582 professores do ensino médio e fundamental, de 

instituições públicas e particulares de várias localidades do Brasil. 

A teoria da Autodeterminação foi proposta por Deci e Ryan, com o 

objetivo de obter melhor compreensão da motivação intrínseca e extrínseca e os 

vários fatores que a determinam. A motivação intrínseca esta relacionada ao 

comportamento autodeterminado, o interesse em realizar uma atividade é, portanto 

de livre escolha. A motivação extrínseca a qual é considerada por diversos autores 

como sendo a realização da atividade por meio de recompensas e influências 

externas. Na teoria da Autodeterminação o comportamento extrinsecamente 

motivado também é considerado autodeterminado. Sendo assim a motivação 

extrínseca é vista ao longo de um continuum com diferentes níveis de regulação: 

externa, introjetada, identificada e integrada. Esta teoria leva em conta a 

personalidade e a motivação humana, a qual se concentra nas necessidades 
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psicológicas inatas, para autonomia competência e pertencimento, nas tendências 

evolutivas ao funcionamento social e bem estar pessoal. Sendo essencial à 

obtenção da motivação intrínseca a satisfação das necessidades psicológicas 

básicas (GUIMARÃES, 2003). 

De acordo com a pesquisadora, o instrumento “Problems in Schools” 

foi elaborado por Deci et al. em 1981, para diagnosticar a promoção de autonomia e 

a orientação para o controle na relação do professor com o aluno. O estilo 

motivacional do professor se caracteriza em um continuum de alto controlador, 

passando por moderado controlador, moderado promotor de autonomia e alto 

promotor de autonomia. O questionário possui pequenos textos referentes à 

motivação do aluno em situações problemas na sala de aula, na sequência de cada 

texto são oferecidas alternativas que foram escolhidas pelos professores conforme a 

que eles mais se identificavam. Estas correspondiam aos estilos motivacionais. 

Desta forma, os professores participantes da pesquisa, responderam as questões 

conforme a solução que assim pensaram ser pertinente ao problema.  

Conforme Guimarães (2003) o estilo motivacional proposto na teoria 

da autodeterminação corresponde à maneira que o professor desenvolve sua prática 

de ensino. As ações do professor em sala de aula podem demonstrar sua 

personalidade, por vezes autoritário impondo e controlando o aluno, assim 

determinando seu comportamento e proporcionando uma aprendizagem apenas de 

reprodução de conhecimentos. Como também pode ter em suas ações a 

característica de promotor de autonomia, oferecendo informações e oportunidades 

de escolhas para que o aluno possa aprender com autonomia e assim saber 

reconhecer seus interesses e curiosidades. Estes procedimentos em sala de aula 

irão definir o desenvolvimento do educando, seja nas tarefas propostas, na 

realização de trabalhos, enfim em todo seu processo de aprendizagem. Muitos dos 

problemas que vão surgindo, como alunos indisciplinados, com pouco rendimento e 

falta de interesse pelos estudos, podem ser causados por ações indevidas do 

professor nas suas práticas educativas.  

Nesta primeira pesquisa feita pela autora o instrumento foi validado, 

precisando de algumas alterações em sua estrutura, como a construção de nova 

subescala e novos itens. Sendo assim, Guimarães e Bzuneck em 2007 publicaram 

um artigo, no qual relatam sobre a revisão deste instrumento. Após a reformulação e 

contendo novos itens, o questionário foi aplicado para 1296 professores, no qual 
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foram então consideradas adequadas as propriedades psicométricas do novo 

instrumento.  

A pesquisa realizada por Guimarães e publicada em 2003 trouxe 

importantes contribuições para o contexto educacional e principalmente 

questionamentos quanto ao comportamento e ação dos docentes na interação com 

seus alunos no contexto da sala de aula.  

 
A avaliação do estilo motivacional do professor pode contribuir de 
modo acentuado com o desenvolvimento das pesquisas sobre a 
motivação para a aprendizagem escolar. Descobrir como professores 
considerados promotores de autonomia interagem com seus alunos, 
avaliar os resultados de programas de intervenção, como no caso de 
formação continuada de professores, conhecer a relação entre o 
padrão motivacional dos estudantes e o estilo de seus professores, 
são alguns exemplos de pesquisas que poderiam ser realizadas 
utilizando-se essa medida (GUIMARÃES, 2003, p.160). 

 

O resultado apresentado por esta pesquisa confirma que o estilo que 

o professor adota nas suas práticas pedagógicas do seu dia a dia escolar, pode 

interferir na motivação do aluno, no desenvolvimento de sua aprendizagem. A 

percepção e reflexão do professor sobre suas ações são importantes para que 

possa voltar sua atenção ao cuidado com os conteúdos, a escolha da metodologia 

de ensino de tal forma a proporcionar um ambiente motivador e promover a 

autonomia de seus alunos. Evitando assim, problemas que, para o educador se 

tornam muitas vezes desgastantes. O professor que adota o estilo motivacional 

controlador impede o aluno de participar e interagir em sala, o que pode ocasionar 

em desinteresse e falta de atenção. Já o professor com estilo motivacional promotor 

de autonomia permite ao aluno envolver-se nas atividades, questionar sobre suas 

dúvidas, expor idéias, desta forma o aluno irá desenvolver as capacidades de 

autonomia, competência e vínculo as quais são essenciais na vida do ser humano e 

fundamental na aprendizagem escolar. Assim o educador consegue ministrar suas 

aulas e proporcionar um ambiente agradável de interação e envolvimento dos alunos 

nas atividades. 

 

4.2 Pesquisa nº 2:  “Muito prazer sou professor! A constituição da motivação 

docente”. 
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A segunda pesquisa selecionada foi um trabalho de conclusão de 

curso, intitulado: “Muito prazer sou professor! A constituição da motivação docente”. 

Realizada no ano de 2005, desenvolvida por Leme e apresentada na Universidade 

Estadual de Campinas.  

A autora em seu trabalho buscou analisar, descrever e identificar a 

constituição da motivação de professores que indicam ter prazer na docência, bem 

como os elementos do processo ensino - aprendizagem que promovem e mantém a 

sua motivação profissional. Sua pesquisa foi baseada nas teorias de Wallon (1986, 

1989) e Vygotsky (1987, 1990).  

Segundo Leme (2005) a afetividade se constitui em fatores 

psicológicos que se expressam na forma de emoções, os quais são essenciais para 

a construção da motivação do sujeito. Para Wallon (apud LEME, 2005) a emoção 

tem um papel fundamental na constituição da formação do indivíduo, esta depende 

das reações coletivas no contato com o meio em que vive. O desenvolvimento da 

pessoa se dá em um processo de construção, considerado pelo autor por fases, nas 

quais prevalecem fatores afetivos e cognitivos. Para Vygotsky (apud LEME, 2005) a 

formação do pensamento está vinculada a um conjunto de fatores como desejos, 

interesses e emoções. Sendo estes correspondentes à motivação. A emoção se faz 

presente na ação, na consciência e na construção da identidade do sujeito. 

 
Acredita-se, enfim que o dia-a-dia da sala de aula do professor, 
assim, como as relações afetivas e emocionais que estabelece com 
seus alunos também interferem em sua constituição, na constituição 
dos motivos, dos sentidos pessoais que o movem em sua atividade 
docente, da mesma forma que sua história de vida e os significados 
que foram internalizados ao longo de vivência, não apenas como 
professor, mas como sujeito de uma dada sociedade, cultura e tempo 
histórico (LEME, 2005, p.25). 
 
 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola pública de ensino 

fundamental. Como procedimento de coleta de dados foi utilizado um questionário, 

elaborado pela pesquisadora, que foi aplicado a 20 professores. Destes somente 10 

responderam. Foram então selecionados apenas quatro professores, que 

demonstraram em suas respostas maior motivação em exercer a docência, 

destacando alguns aspectos como: a importância do relacionamento com o outro, 

estar sempre melhorando como profissional e a felicidade em proporcionar 

conhecimento e alegria para o outro. 



 22

Desta forma a pesquisadora fez uma entrevista semi-estruturada 

com os participantes escolhidos. Os diálogos correspondiam à questão da escolha 

de ser professor, como viam a escola quando eram alunos, o que mais fazia com 

que gostassem da carreira de docente, como era a relação com os alunos e o que 

fazia com que pensassem em ser um bom professor. As respostas das professoras 

participantes se revelaram de maneira interessante, pois estas sempre gostaram da 

profissão. Relataram que mesmo quando eram alunas, já se espelhavam em seus 

próprios professores e os admiravam. Gostavam de aprender os conteúdos e 

principalmente se sentiam muito bem na escola. Relataram ainda, que em sua 

prática docente, buscam ter uma relação mais próxima com o aluno de respeito e 

diálogo.  

A autora identifica as respostas com as teorias propostas pelos 

autores já citados. Segundo ela, a escolha de cada participante em ser professor foi 

construída por meio de um processo histórico, no espaço que é a escola. Como 

também das emoções vividas nas interações entre amigos e professores, assim 

como as relações de afetividade geradas no ambiente escolar, quando ainda eram 

crianças. Nesse processo, é que então, foi se formando o pensamento que hoje 

possuem como sujeitos, de serem profissionais que gostam do que fazem e se 

dedicam ao que fazem. 

 
Além de preparar as crianças ou os adolescentes com os conteúdos 
programáticos, essas professoras apresentaram a preocupação em 
ensinar valores e conhecimentos que estão fora desse conteúdo, 
mas que são considerados importantes para a formação pessoal de 
cada um. Elas demonstram, através de suas falas, que se sentem 
muito importantes para o futuro de seus alunos, para que estes 
tenham um futuro promissor e feliz. Assim, ao sentirem essa 
importância na vida do outro, e ainda, de crianças e adolescentes, 
sentem uma emoção que vai motivá-las, deixando-se guiar pela 
felicidade de serem importantes na vida do outro (LEME, 2005, p.60). 

 

A pesquisa realizada por Leme e publicada em 2005 trouxe 

importantes contribuições para o contexto educacional, pode-se perceber neste 

estudo a importância das emoções e dos sentimentos na construção da 

personalidade do indivíduo. O contexto escolar que estas professoras puderam 

vivenciar ao longo das suas vidas, possibilitou a construção de relações afetivas e 

emocionais na interação com o outro, no ambiente escolar, constituiu a formação do 

pensamento de gostar de ensinar e ter prazer em exercer a profissão. Ainda que 
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encontrem desafios em sala de aula, as docentes procuram superar, e cada vez 

mais, buscar novas práticas pedagógicas, bem como novas soluções para os 

problemas, pois existe um motivo intrínseco que proporciona interesse, satisfação, 

responsabilidade e comprometimento para que possam agir de tal forma. O docente 

que tem prazer em ensinar também demonstra este mesmo sentimento ao ver os 

seus alunos aprendendo, é um fator determinante em sua motivação. A afetividade 

dos professores com os seus alunos se constitui em um fator relevante para que o 

ambiente de sala de aula seja agradável, oportunizando interações favoráveis ao 

desenvolvimento do processo ensino- aprendizagem. 

 

4.3 Pesquisa nº 3: “Motivação docente e trabalho colaborativo: análise de 

produções escritas de professores”. 

 

A terceira pesquisa selecionada para o presente estudo, também foi 

um trabalho de conclusão de curso, realizado por Amaral no ano de 2005, 

apresentada na Universidade Estadual de Campinas, com o tema: “Motivação 

docente e trabalho colaborativo: análise de produções escritas de professores”. Para 

a fundamentação teórica sobre o conceito de trabalho colaborativo a autora utilizou 

por base vários autores como: Johnston e Kirschner (1996), Lave e Wenger (1991), 

Hall e Wallace (1993), Oliveira (1997), Leite (2000), Moreira (1997) e Giovanni 

(1998). Sua pesquisa teve por objetivo identificar e analisar, a partir dos relatos de 

reuniões realizados pelos docentes envolvidos, se e como o trabalho colaborativo 

tem promovido à motivação docente.  

 
Num grupo de trabalho colaborativo, professores se reúnem sendo 
incentivados a aprender novas coisas, a transformar seus 
conhecimentos e suas práticas, como também criar relações 
positivas entre si e fortalecimento pelo seu desejo de educar. Cada 
qual com sua história, com suas experiências profissionais e com seu 
olhar particular, olhar este que é passível de mudança. Todos se 
sentem membros e aceitam compartilhar conhecimentos, idéias e 
dificuldades. A interação - que envolve estudo, discussão e troca de 
idéias - é enriquecida pelos diferentes pontos de vista e perspectivas 
presentes, o que leva a construção de novos significados (AMARAL, 
2005, p.20-21) 
 
 

 Foi desenvolvida pela autora uma pesquisa de natureza qualitativa, 

em uma escola municipal de ensino fundamental de Campinas, esta escola realizava 



 24

um projeto intitulado “Escola Singular: ações plurais” com o apoio da FAPESP. A 

pesquisa foi baseada nos relatos dos professores, produzidos na reunião semanal, 

de forma que, a cada reunião um professor era selecionado para escrever o relato, 

um registro das discussões feitas no coletivo. Foram analisados 56 relatos, 

destacando os aspectos referentes à subjetividade dos professores, como: crenças, 

pensamentos, práticas pedagógicas, para assim diagnosticar os elementos que 

correspondem à motivação docente no contexto de trabalho colaborativo. 

 O trabalho colaborativo promove a interação entre idéias e 

perspectivas de trabalho. Por meio dele os professores podem trocar experiências, 

dialogar sobre dificuldades, problemas, anseios e angústias de tal forma a refletirem 

sobre as diversas situações, seja do próprio contexto escolar ou até mesmo pessoal. 

Portanto, nestas interações é possível, construírem pensamentos positivos, que irão 

repercutir nas suas ações e consequentemente na motivação dos docentes, 

conforme destaca a autora: 

 
É a partir desta forma de entender um grupo que se pode 
compreender como é complexa e fundamental a necessidade de 
existência de um espaço onde o trabalho colaborativo entre 
professores possa realmente se desenvolver dentro da escola. Uma 
vez que se resgatam os elementos motivadores do comportamento 
dos professores, a análise dos grupos de trabalho colaborativo 
permite entender o que pensam estes profissionais, quais são suas 
crenças, seus objetivos e valores que os fundamentam para a vida 
cotidiana (AMARAL, 2005, p.17-18). 

 

A pesquisa realizada por Amaral e publicada em 2005 trouxe 

importantes contribuições para o contexto educacional, mostrou que o trabalho 

coletivo promove sim a motivação dos professores, identificando pontos importantes 

relatados pelos mesmos, como o desenvolvimento pessoal, prazer em ser professor 

e aspectos positivos sobre o trabalho colaborativo, permitindo um maior contato com 

aspectos subjetivos. O diálogo e a troca de experiência fazem com que o docente 

possa sentir-se mais motivado para enfrentar seus desafios e conseguir alcançar 

seus objetivos na caminhada profissional e pessoal. A autora também destaca a 

importância da Psicologia no processo de capacitação docente, considerando suas 

abordagens e conhecimentos psicológicos. 

Portanto, se a escola pretende melhorar a qualidade do ensino é 

fundamental que desenvolva o trabalho colaborativo, pois permite na formação do 
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professor a qualificação constante, o aperfeiçoando dos conhecimentos e práticas 

pedagógicas. Repensar a maneira de educar, nas reflexões que fazem juntos, na 

busca de soluções para os problemas encontrados no contexto escolar, parece ser 

um caminho bastante relevante para solucionar determinados problemas da escola. 

 

4.4 Pesquisa nº 4: “O perfil motivacional do docente da rede estadual de ensino 

fundamental na Paraíba”. 

 

A quarta pesquisa selecionada foi realizada no ano de 2008. Uma 

dissertação de mestrado realizada por Viana, com o tema: “O perfil motivacional do 

docente da rede estadual de ensino fundamental na Paraíba”. Apresentada na 

Universidade Federal da Paraíba. O objetivo de sua pesquisa foi estudar o perfil 

motivacional do docente da rede estadual do ensino fundamental da Paraíba. 

Sua fundamentação teórica foi baseada em algumas teorias de 

abordagem comportamental que contribuíram com o estudo da motivação humana 

relativo ao trabalho, à satisfação das necessidades e ao crescimento do ser humano. 

As teorias destacadas pelo autor se caracterizam da seguinte forma: Teoria dos dois 

fatores (higiênicos e motivadores) desenvolvida por Herzberg (1972); Teoria das 

necessidades de Maslow (1954) o qual criou alguns conceitos das necessidades 

humanas; Teoria das necessidades socialmente adquiridas desenvolvida por 

McClelland (1971); Teoria “X” e “Y” apresentada por MecGregor (1973); Teoria da 

Expectância desenvolvida por Vroom (1964). 

Para uma maior compreensão sobre o trabalho do profissional da 

educação, o autor fez em sua pesquisa uma retrospectiva da história da educação 

no Brasil, iniciando com o contexto da chegada dos jesuítas até os dias de hoje. 

Buscando identificar acontecimentos do passado que hoje refletem no 

comportamento dos professores. Várias mudanças e reformas foram implantadas na 

educação, mas ainda existem grandes desafios a serem enfrentados.  

Segundo Viana (2008), o trabalho dos docentes tem sido 

desvalorizado, principalmente em termos de salários baixos e dupla jornada de 

trabalho, situações que muitas vezes prejudicam a qualidade do ensino, pois 

professores sobrecarregados e fadigados não conseguem realizar um bom trabalho. 

Estes fatores podem não ser considerados como determinantes motivacionais, mas 
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podem interferir na motivação, proporcionando a satisfação ou insatisfação do 

professor em relação ao seu trabalho.   

 
Em um ambiente de trabalho voltado para educação, os profissionais 
que ali desenvolvem seu trabalho dentro e fora da sala de aula, 
motivam-se para o trabalho buscando fatores motivadores, tais 
como: realização profissional, reconhecimento pelo trabalho e 
mobilidade de função, dentre outras. A motivação apresenta-se como 
um conceito indicativo de que o homem dirige o seu comportamento 
para a busca de satisfação no trabalho, realizando-se com aquilo que 
faz no seu dia- a- dia, procurando tornar-se cada vez mais eficiente 
(VIANA, 2008, p. 102). 
 

Sua pesquisa foi de concepção qualitativa e quantitativa. As 

observações foram realizadas em algumas escolas, para assim conhecer melhor a 

realidade pesquisada e também evidenciar os fatores que correspondem à 

motivação, bem como a interação dos docentes no ambiente escolar. Foi aplicado 

um questionário baseado na obra de Jean-Luc Mogenet, sendo dividido em quatro 

blocos: o primeiro referente às características da população, o segundo sobre a 

motivação no trabalho, o terceiro a relação entre remuneração do trabalho e as 

necessidades do funcionário e o quarto refere-se a política educacional. O 

questionário foi aplicado para 874 participantes de doze regiões do estado da 

Paraíba.  

De acordo com o autor a fonte da motivação dos profissionais do 

magistério, com base nas teorias utilizadas, está relacionada às necessidades 

humanas. Para que as necessidades sejam satisfeitas dependem de trabalho, o qual 

se constitui como “um grande liberador de motivação”. As necessidades mobilizam o 

indivíduo na busca pela auto-realização, por atingir metas e objetivos. Como 

resultado da pesquisa o autor aponta que os profissionais do magistério do Estado 

da Paraíba sentem-se valorizados não pela remuneração, mas pelo reconhecimento 

do trabalho que realizam, não trabalham em função de recompensa e sim para se 

sentirem úteis, competentes e realizados como profissionais e ser humano. 
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Isso significa compreender que a satisfação com o trabalho decorre 
das condições ambientais oferecidas pela empresa e é provocada 
por um fator motivacional que resulta num determinado padrão de 
desempenho positivo, ou acima da média. No caso específico dos 
profissionais da área da educação, por exemplo, o binômio eficiência 
e qualidade é indissociável, e deve se fazer presente no trabalho de 
cada profissional, para que seus alunos possam vislumbrar a 
perspectiva de conquista da cidadania como indicativo de qualidade 
do trabalho desenvolvido em cada unidade de ensino desse País 
(VIANA, 2008, p. 149). 
 

 

A pesquisa de Viana (2008) traz importantes implicações para o 

contexto educacional. Segundo o autor, os professores desenvolvem um papel 

fundamental na formação das pessoas, na qualificação para o mercado de trabalho 

e no exercício e construção da cidadania. Assim é importante compreender o perfil 

motivacional destes profissionais, o qual está relacionado à busca de realização e 

satisfação pessoal, sendo determinado por fator intrínseco ligado ao trabalho. 
 
 
4.5 Pesquisa nº 5: “Interação professor-alunos: preferência por autonomia ou 

controle”. 

A quinta pesquisa selecionada foi uma dissertação de mestrado com 

o tema: “Interação professor-alunos: preferência por autonomia ou controle”. 

Desenvolvida por Machado, no ano de 2009 e apresentada na Universidade 

Estadual de Londrina.  

A autora analisou os tipos de interação entre a relação professor e 

aluno, com base na Teoria da Autodeterminação de Deci e Ryan (2000). A pesquisa 

realizada pela autora foi de natureza exploratória, analítico e descritivo. Foi utilizado 

para coleta de dados o instrumento de autorelato, o questionário intitulado 

“Problemas na Escola” elaborado por Deci et al. (1981) e adaptado para o Brasil por 

Guimarães e Bzuneck (2007), com objetivo de identificar o estilo motivacional de 

professores. Participaram deste estudo um grupo de trinta e nove professores do 

ensino fundamental da rede municipal de Londrina. 

Segundo Machado (2009) de acordo com a Teoria da 

Autodeterminação os estilos motivacionais são característicos da personalidade do 

indivíduo, podendo ser também modificado conforme as influências do contexto no 

qual ele possa estar inserido, ocorrendo variações por meio de um continuum de alto 

controlador a alto promotor de autonomia. No contexto escolar, o professor com 



 28

estilo motivacional controlador impede os alunos de se expressarem em sala de 

aula, moldando-os conforme sua vontade. Sua metodologia é controladora, pois não 

possibilita o aluno a pensar e agir sobre os conhecimentos adquiridos, mas somente 

ser receptor das informações. É um estilo que não promove a autodeterminação do 

aluno, apenas favorece a motivação extrínseca não autônoma, a qual é controlada 

por fatores externos, como recompensas e punições. No estilo motivacional 

moderado controlador, o professor aparentemente não mostra um controle externo, 

mas também não desenvolve a motivação intrínseca ou autônoma dos alunos, por 

expor uma condição de pensamento e induzi-los muitas vezes ao que é correto. O 

professor promotor de autonomia permite ao aluno interagir na sala de aula, 

concede liberdade para que possa expor suas dificuldades, proporcionando aos 

mesmos, interesse e iniciativas para aprender as atividades propostas.  

 A pesquisa realizada pela autora mostrou que na relação de 

pontuação não foi encontrado professor com estilo motivacional altamente 

controlador e moderado controlador, enquanto que as respostas mais pontuadas 

foram a de promotor de autonomia. Foram escolhidas duas professoras 

participantes, uma que obteve a pontuação mais alta (identificada como P1) e a 

outra a pontuação mais baixa (identificada como P2), correspondente ao estilo 

motivacional altamente promotor de autonomia e moderado promotor de autonomia, 

para assim serem feitas as observações em sala de aula. Foram observados os 

processos de interação entre professor e aluno, cada professor em dias diferentes e 

separadamente.  

Após as observações feitas, a pesquisadora buscou nas descrições 

anotadas das interações em sala, relacionar com os estilos motivacionais propostos 

com base nos autores: Newby (1991), Del Prette et al. (1998), Reeve, Bolt e Cai 

(1999), Reeve (2006) e Reeve et al. (2004). Foi então construído um protocolo com 

base nas interações observadas e novamente a pesquisadora foi em sala para 

analisar a presença de ações promotoras de autonomia e de controle por parte do 

professor e assim comparar os resultados obtidos do relato dos professores na 

avaliação do estilo motivacional. Os resultados alcançados nas observações das 

interações professor e aluno em sala de aula mostraram que as professoras 

apresentaram estilos motivacionais mais controladores do que promotores de 

autonomia. P1 obteve freqüências altas para as interações caracterizadas como de 

controle. P2 indicou um desempenho semelhante entre as duas dimensões de 
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controle e de autonomia. A categoria de interação mais frequente para P1 foi a de 

focalizar o comportamento, utilizando de interações controladoras para manter o 

comportamento dos alunos da forma que assim pensava ser aceitável em sala de 

aula. Para P2 a interação mais frequente foi a de feedback, mostrando assim 

interesse pelo processo de aprendizagem dos alunos, permitia aos alunos expor 

suas ideias, atendia aos mesmos em suas carteiras, corrigia suas tarefas, sendo 

consideradas como promotoras de autonomia. 

Conforme Machado (2009), cada professor tem sua maneira 

particular de atuar em sala de aula, suas metodologias, a forma de avaliar e orientar 

seus alunos, são nestas ações que se identifica o estilo motivacional do professor. 

Professores controladores já determinam o seu plano de aula sem que possa haver 

qualquer modificação no decorrer das atividades em sala, impedem até mesmo a 

interferência de novas idéias que surgem dos alunos. Professores que são 

promotores de autonomia percebem que o aluno precisa ter atitude em sala, 

busca ouvir seus interesses de forma a promover um aluno autônomo e com 

liberdade para expressar suas idéias. 

Esta pesquisa trouxe importantes contribuições para o contexto 

educacional, como a percepção da realidade na interação entre professor e aluno na 

sala de aula, a qual se constituiu de forma distinta do que seria o ideal descrito pelos 

docentes, ou seja, alunos intrinsecamente motivados e professores promotores de 

autonomia. Nesta pesquisa fica bem claro nas respostas dos professores 

participantes aquilo que é desejável e o que é real, a diferença entre o questionário 

respondido e as interações em sala mostrou esta grande contradição, professores 

que apresentaram em suas respostas como sendo promotores de autonomia 

enquanto que na realidade nas interações em sala são controladores. O fato dos 

professores não terem conhecimento sobre as teorias que abordam a motivação 

também é um fator importante como destaca a autora: 
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A limitada disseminação de pesquisas que envolvem a temática da 
motivação no meio acadêmico também é um agravante, pois se 
formam professores que, na maior parte vezes, nunca tiveram 
contato com estas teorias, não foram estimulados a refletir sobre o 
problema e, em decorrência, desconhecem estratégias voltadas a 
promover motivação autônoma na escola. Por fim, cada professor 
acaba reproduzindo na sua prática aquilo que aprendeu 
teoricamente, nas aulas de metodologias ou de modo vicário sobre 
as relações de sala de aula, enquanto ainda era aluno. Se o uso de 
recompensas, punições, ameaças, prêmios, lhe pareceram estímulos 
motivacionais suficientes para a sua interação com o aluno, visando 
sua motivação para aprender os conteúdos escolares, a busca por 
novas formas de motivação parece desnecessária (MACHADO, 
2009, p.82). 
 

 

Segundo a autora para que esse quadro mude e professores 

possam ter conhecimento sobre suas ações em sala, se faz necessário mais 

investigações sobre a motivação nas pesquisas brasileiras e principalmente que 

essa abordagem possa fazer parte de cursos de formação de professores. 

 

4.6 Pesquisa nº 6: “O papel da gestão na motivação profissional de docentes”. 

 

A sexta pesquisa selecionada foi uma dissertação de mestrado, 

desenvolvida por Vaz no ano de 2010, com o tema: “O papel da gestão na 

motivação profissional de docentes”. Apresentada na Universidade Católica de 

Brasília.  

 A autora em sua pesquisa teve por objetivo investigar o papel do 

gestor na motivação de professores do Ensino Médio. Sua fundamentação teórica foi 

baseada nas teorias de Maslow, (apud MAXIMIANO 2002), Teoria das 

Necessidades, Vroom (apud RODRIGUES, 2006) Teoria da Expectativa, 

Behaviorismo (Watson, 1913), Teoria da Equidade (Adams), Teoria da 

Autodeterminação (Deci e Ryan, 2000) e a Teoria dos Dois fatores (Herzberg, 1972).  

Segundo Vaz (2010) os gestores possuem um papel muito 

importante no processo de motivação dos professores, pois quando estes enfrentam 

situações problema, os gestores incentivam e encorajam propondo novos caminhos 

e auxiliando em todo processo pedagógico. 
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No tocante a motivação dos professores, o gestor exerce papel 
extremamente relevante, considerando que entre suas atribuições 
está a utilização de estratégias que objetivam estimular os 
professores no sentido de superar as dificuldades apresentadas, 
além do fornecimento de subsídios para uma boa atuação 
pedagógica. Aliás, uma instituição educacional de boa qualidade 
começa com um bom gestor. Gestor este, que fundamentalmente 
dinamize a escola em busca de caminhos que motivem os envolvidos 
(VAZ, 2010, p. 12). 

 

A pesquisa realizada pela autora foi de natureza qualitativa 

exploratória, em duas escolas de Ensino Médio da rede pública pertencentes ao 

Distrito Federal. Como instrumento de pesquisa utilizou um questionário elaborado 

pela pesquisadora que foram aplicados para sessenta e oito docentes. Além do 

questionário foi realizada uma entrevista semi-estruturada para sete gestores: dois 

diretores, dois vice-diretores e três supervisores pedagógicos. A autora fez uma 

comparação entre as respostas dos mesmos, para melhor verificar e compreender 

os fatores que motivam os professores, bem como, as estratégias que os gestores 

utilizam para motivar os docentes. Sobre a análise da pesquisa, a autora relata que: 

 
Verificou-se, então, que, no que diz respeito à motivação dos 
professores, a escola A tem como pontos fortes a participação dos 
professores na tomada de decisões, o dialogo estabelecidos entre 
eles e a gestão, o auxílio nas dificuldades encontradas na execução 
de suas atividades educativas e o aluno é visto como um fator 
motivador. Tem como pontos fracos a pouca autonomia para atuação 
dos professores na escola. A escola B tem como pontos fortes a 
participação dos docentes na tomada de decisão, o planejamento 
que direciona o trabalho e o auxílio na execução das atividades 
educativas. Como pontos fracos têm a dificuldade de relacionamento 
positivo entre professores e supervisão pedagógica, falta de 
autonomia para realização das atividades, além do número 
significativo de professores que não reconhecem o aluno como fator 
motivador da pratica educativa e a ausência da coordenação 
coletiva. (VAZ, 2010, p. 96-97). 
 
 

De acordo com a pesquisadora para os docentes de ambas as 

escolas os gestores tem um papel fundamental no que diz respeito à motivação. Os 

fatores considerados pelos professores como motivadores estão mais relacionados 

ao trabalho, como por exemplo, o auxilio dos gestores nas dificuldades das práticas 

educativas, o reconhecimento pelo trabalho realizado e o favorecimento da 

autonomia. No que se refere às entrevistas feitas com os gestores foi diagnosticado 

que estes utilizam o dialogo como estratégias para motivar, e estão certos que 



 32

desempenham o seu papel na tentativa de motivar os professores. Mas segundo a 

autora existem contradições nas respostas dos professores e os gestores não 

possuem certa consciência das suas responsabilidades sobre o seu real papel na 

motivação dos docentes, pois atribuem a falta de motivação dos professores a 

problemas pessoais, sobrecarga de tarefas e a superlotação de alunos nas salas. 

Nas duas escolas um aspecto que chama a atenção e, parece contraditório é sobre 

a baixa autonomia dos professores para agir, embora como pontos fortes são 

destacados a participação dos professores nas tomadas de decisão.   

A pesquisa realizada pela autora aponta importantes contribuições 

no contexto educacional. Os gestores muitas vezes não possuem a devida 

consciência da importância do seu papel na motivação dos professores, algumas 

atuações que proporcionam motivação ocorrem por vezes de forma inconsciente. A 

autora sugere que os gestores aproveitem do diálogo, por meio deste é possível 

conseguir uma coordenação coletiva e participativa, auxiliando os professores a 

repensarem suas atividades, buscando novas estratégias. Os professores precisam 

estar motivados para que possam desenvolver habilidades e competências 

necessárias em suas praticas pedagógicas para um melhor desenvolvimento na 

aprendizagem de seus alunos. O auxílio da gestão é fundamental neste processo. 

 

4.7 Pesquisa nº 7: “Motivação e satisfação no trabalho docente em uma instituição 

de ensino superior particular: estudo de caso”. 

 

A sétima pesquisa selecionada foi uma dissertação de mestrado, 

realizada no ano de 2010. Foi desenvolvida por Mozini, com o tema: “Motivação e 

satisfação no trabalho docente em uma instituição de ensino superior particular: 

estudo de caso”. Sendo apresentada na Universidade Oeste Paulista -UNOESTE. O 

objetivo de sua pesquisa foi mensurar simultaneamente a motivação e a satisfação 

no trabalho dos docentes dos cursos de Pedagogia e Psicologia em uma IES. Para a 

fundamentação teórica deste trabalho, a autora teve como base as teorias sobre 

motivação dos seguintes autores: Maslow, MecGregor e  Herzberg.  
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Estudar a motivação dos funcionários sempre foi um tema instigante 
devido a complexidade e a sua relevância para a qualidade de vida 
no mundo do trabalho. Dado que passamos boa parte de nossa vida 
envolvidos com a atividade laborativa, então, esta deve ser fonte de 
satisfação e reconhecimento para o homem. No campo da docência, 
a motivação não só é importante para o professor, mas também para  
a imagem que ele passa ao aluno (MOZINI, 2010, p. 75). 
 
 

Mozini (2010) faz uma retrospectiva sobre a educação na 

universidade focando o trabalho do professor nesta instituição ao longo dos anos. 

No passado os docentes tinham um trabalho valorizado e satisfatório, com o passar 

dos anos este trabalho vem sendo árduo, sobrecarregado e muito estressante. 

Segundo a autora as pressões que acontecem no trabalho podem muitas vezes 

causar o mal-estar no ser humano. Hoje os profissionais da educação precisam mais 

que uma graduação para proporcionar um ensino de qualidade, há uma exigência 

maior, o docente necessita estar constantemente em busca pelo conhecimento. 

A autora realizou uma pesquisa de estudo de caso exploratório, em 

uma instituição de ensino superior particular da cidade de São Paulo. Optou para a 

realização da pesquisa os cursos de Pedagogia e Psicologia. Foram entregues vinte 

e quatro questionários para os professores, doze para cada curso, mas somente 

quinze foram respondidos sendo oito de pedagogia e sete de psicologia. Os 

instrumentos utilizados para coleta de dados foram baseados no inventário Faculty 

Estresse Index, utilizado por Schmidt (1990), como também o questionário 

correspondente a hierarquia das necessidades motivacionais e satisfação no 

trabalho docente retirado da pesquisa de Fossile (2005). 

De acordo com a autora os docentes que participaram da pesquisa, 

demonstraram como fatores importantes a satisfação no trabalho, a realização e o 

reconhecimento. As necessidades sociais e de estima foram apontadas como 

satisfatórias, assim como o relacionamento com os colegas, a qualidade dos 

serviços e as condições do ambiente. No entanto os fatores de valorização e 

reconhecimento foram classificados como insatisfatórios. A autora relata que os 

docentes participantes da pesquisa colocam muita expectativa na remuneração. 

Portanto a motivação dos professores está muitas vezes relacionada à insatisfação 

com o trabalho e a insegurança quanto à permanência no emprego. 
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Sua pesquisa trouxe importantes contribuições para o contexto 

educacional. Segundo a pesquisadora é importante que o gestor esteja sempre 

atento ao que motiva sua equipe, para que possa suprir suas necessidades. 

 
[...] O trabalho docente é motivador quando os papéis são claros, as 
tarefas são desafiadoras, quando há supervisores que apresentam 
um estilo apoiador de liderança. Sendo assim, neste grupo as 
atividades burocráticas, o relacionamento entre colegas, o 
desempenho docente e a identificação profissional são fatores que 
não causam desmotivação, visto que estas condições são básicas 
para a promoção do bem- estar do trabalhador, ou seja, são 
promotoras de qualidade de vida no trabalho (MOZINI, 2010, p. 76). 

 

As necessidades motivacionais dos docentes, as quais estão 

relacionadas à realização e reconhecimento, é de fundamental importância para que 

tenham satisfação e qualidade de vida no trabalho. 

 

4.8 Pesquisa nº 8: “Oficinas pedagógicas de trabalho cooperativo: uma proposta de 

motivação docente”.   

 

A oitava pesquisa selecionada foi uma tese de doutorado realizada 

por Antunes no ano de 2012, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul. Com o título: “Oficinas pedagógicas de trabalho cooperativo: uma proposta de 

motivação docente”. Esta pesquisa teve por objetivo analisar e refletir criticamente 

sobre as oficinas pedagógicas de trabalho cooperativo em uma proposta de 

motivação docente com vistas ao autoconhecimento, na educação continuada. 

 A autora atua junto ao grupo de pesquisa PROMOT (Processos 

Motivacionais em Contextos Educativos) desde 2005, deu inicio a um estudo sobre 

as propostas de oficinas com professores da cidade de Porto Alegre. Em 2008 

Antunes, Bernardi e Santos publicam um artigo sobre o professor, abordando 

importantes fatores concernentes a sua subjetividade como: o autoconhecimento, 

auto-imagem e auto-estima. Foi realizada uma pesquisa com docentes de três 

escolas, duas públicas e uma privada, da cidade de Porto Alegre. Durante a 

pesquisa foram desenvolvidas oficinas de autoconhecimento, promovendo a ação e 

reflexão com os professores participantes. Também foram analisados os relatos e as 

opiniões dos docentes referentes à concepção da motivação, o mal estar docente, 

auto-imagem, auto-estima, cooperação para a motivação na profissão. Esta 
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pesquisa teve como objetivo verificar a motivação dos docentes antes e depois das 

implementações das oficinas de autoconhecimento. Em 2012 Antunes em sua tese 

traz novas investigações e contribuições sobre a motivação dos docentes nas 

oficinas pedagógicas. 

Para o referencial teórico desta pesquisa a autora abordou algumas 

temáticas, sendo estas: o jogo cooperativo, as oficinas pedagógicas, processos 

motivacionais, o educador e a educação continuada. 

A autora destaca o jogo cooperativo como um determinante das 

relações sociais, que promove o envolvimento e participação entre os seres 

humanos. Nas interações é possível aprender com o outro, como também a ter 

regras e limites. O jogo cooperativo promove a construção em grupo, o 

compartilhamento e interação entre os indivíduos. Aprender por meio do jogo pode 

ser prazeroso, desde que seja utilizado para cooperação e não para competição, 

criando um ambiente harmonioso, afetivo e promotor de autonomia. 
 
O significante é a possibilidade de buscar ou mesmo resgatar 
conceitos e valores sociais esquecidos ao longo da realidade de 
cada ser humano. Essa busca deve ocorrer através de atividades 
prazerosas e significativas, mesmo que pelo imaginário. Por isso, os 
jogos podem ser vistos como imprescindíveis no processo de 
constituir novas culturas, novos paradigmas, pois dentro da escola 
podem promover momentos motivacionais de distintas práticas 
educativas. O importante é poder e saber jogar (ANTUNES, 2012, p. 
30). 
 
 

Segundo Antunes (2012) o ser humano é muitas vezes um ser 

individualista, competitivo, mas é preciso aprender a viver junto, respeitar, ajudar e 

compreender o próximo. As oficinas pedagógicas servem para a formação contínua 

do educador, para sua motivação intrínseca e o crescimento na relação com o outro, 

como também promover nos professores o autoconhecimento por meio das 

reflexões, pensar com o outro. Uma aprendizagem em grupo partilhando vivências e 

trocando experiências. 
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O desenvolvimento humano e a construção do conhecimento através 
do método de oficinas representam possibilidade de 
desenvolvimento, de amadurecimento com os outros seres humanos. 
Ao propor vivências em grupo, a partir das realidades, 
intencionalidades e motivações intrínsecas, o ambiente das oficinas 
revela desejos de mudanças no ambiente escolar. Sempre no 
sentido de que o espaço educativo promova a Educação integral, 
evidencie os motivos extrínsecos da Educação como um todo, mas 
revele os desejos intrínsecos de aprender, e por que não dizer, 
aprender ao longo da vida (ANTUNES, 2012, p. 36). 
 
 

A pesquisadora faz referência a algumas teorias relacionadas aos 

processos motivacionais como a teoria relacional (NUTTIN, 1967); teoria da 

aprendizagem social (ROTTER, 1990); teoria da auto-eficácia (BANDURA, 1977); 

teoria da atribuição causal (WEINER, 1992), teoria da motivação intrínseca (DECI, 

1975) entre outras. No entanto sua pesquisa foi baseada em uma abordagem social 

cognitiva nos estudos desenvolvidos por Huertas (2009), pelo fato de ser uma teoria 

de caráter sociocultural e compreender o processo motivacional de forma mais 

completa no contexto educativo.  
 
Para Huertas (2009), os processos afetivos motivacionais estão 
relacionados aos processos cognitivos. "A atuação do indivíduo se 
explica por determinantes sociais, cognitivos e afetivos-
motivacionais, com suas regras e as peculiaridades de cada um" 
(ANTUNES, 2010, p. 45) 
 
 

Segundo a autora o educador se constitui como um ser único em 

suas práticas educativas e está em constante desenvolvimento. A identidade 

docente se configura nos saberes adquiridos por meio das experiências ao longo da 

vida, sejam nas vivências familiares, culturais ou educativas. Estes saberes se 

viabilizam em suas práticas, assim o professor na sua historia de vida vai 

construindo conceitos e atitudes. 

 
Todavia, é preciso constituir-se autônomo em sua trajetória de 
pessoalidade, para que a sua docência também seja portadora de 
identidade pessoal. Ou seja, é necessário ter em mente uma 
perspectiva pessoal que o torne ímpar em suas ações pedagógicas e 
um constante aprendiz em seus saberes. Contudo, sem deixar de 
perceber qual seu verdadeiro papel social, quem realmente 
representa frente às realizações sociais, e qual sua contribuição no 
dia a dia de cada educando (ANTUNES, 2012, p. 52). 
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A educação continuada se faz importante no desempenho do 

profissional docente para que possa obter novos conhecimentos, atualizar suas 

praticas educativas, proporcionando “a autoformação e o auto conhecer”.   
 
Acredita-se na possibilidade de Educação continuada onde o 
professor é o sujeito de suas aprendizagens, e nas aprendizagens 
com o outro, seu par. Esta predominantemente trabalhará a 
subjetividade docente, com possibilidades a despertar a consciência 
para as necessidades e motivações pessoais, assim como, assumir 
uma identidade profissional que dê conta das adversidades escolar, 
principalmente na pessoa do educando. É preciso conhecer-se para 
ajudar a despertar no outro a consciência de si (ANTUNES, 2012, p. 
65). 

 

Como metodologia de pesquisa a autora utilizou a proposta 

naturalista, de caráter qualitativo-quantitativo. Participaram desta pesquisa 

professores de uma escola de educação básica, de ensino estadual da cidade de 

Porto alegre. Foram utilizados vários instrumentos de coletas de dados como: o 

questionário referente a fatores motivacionais da prática docente; o roteiro de 

entrevista para o grupo focal; diário; registros fotográficos; registros em gravador e 

ficha de avaliação das oficinas pedagógicas de trabalho cooperativo. Sendo 

realizadas seis oficinas com as respectivas propostas: apresentação da pesquisa e 

expectativas, integralidade humana, reconhecimento pessoal, reconhecimento 

sociocultural, partilhas pessoais e vivências cooperativas, revelar-se e reconhecer o 

outro. 

Segundo Antunes (2012), as oficinas foram consideradas pelos 

professores como possibilidade de educação continuada. As dinâmicas produzidas 

nas oficinas possibilitam a aprendizagem significativa, bem como o envolvimento dos 

professores por meio de trabalhos cooperativos, contribuindo assim para o bem 

estar docente. Como também proposta motivacional de autoformação na educação 

continuada possibilitando o autoconhecimento. 

Como contribuições da pesquisa para o contexto educacional a 

autora destaca a necessidade de uma atenção maior para a pessoa do educador. 

Devido a grandes mudanças ocorridas na sociedade hoje se exige muito mais deste 

profissional da educação, principalmente na sua ação educativa, como as 

estratégias de ensino para que consiga fazer com que os alunos participem e 

tenham interesse pelas aulas. Faz-se necessário que o sistema educacional invista 
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em educação continuada, que permita ao professor conhecer-se melhor para que 

possa assim ajudar seu aluno. 

 
Quando educadores podem construir suas aprendizagens dentro do 
ambiente educativo, junto com seus pares, com incentivo da equipe 
diretiva, as possibilidades de vivências tornam o processo 
motivacional pessoal uma construção positiva ao autoconhecer. Faz 
uma diferença muito grande no ambiente educativo sempre que uma 
equipe diretiva aceite e promova momentos de ação-reflexão-ação, 
onde os professores podem partilhar suas angústias, motivações e 
nisso são escutados (ANTUNES, 2012, p.148). 
 
 

Segundo a autora o trabalho cooperativo possibilita a “partilha de 

conhecimentos e aprendizagens”, e se constitui como pratica motivadora 

proporcionando o caminho da autorealização. Também ressalta que a “educação 

continuada voltada para o desenvolvimento das qualidades pessoais e profissionais 

além de proporcionar a satisfação e o bem-estar profissional do docente, promove 

uma elevação no seu nível de motivação” (ANTUNES, 2012, p. 149). 
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5 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reflexão sobre os dados foi realizada a partir das fichas de análise, 

cujas informações foram, primeiramente, agrupadas segundo os itens da ficha, 

seguida pela análise qualitativa e quantitativa. Os resultados foram organizados e 

serão apresentados, conforme os objetivos deste trabalho. A seguir verificar quais as 

contribuições propostas, os caminhos e direções apontados por elas. 

As pesquisas selecionadas para o estudo trouxeram importantes 

considerações sobre a motivação do professor em diferentes perspectivas. Pode-se 

verificar que a motivação docente está relacionada a vários fatores. 

Na pesquisa de Leme (2005) a motivação do professor foi abordada 

no prazer em exercer a profissão, gostar realmente do que faz. As relações afetivas 

e emocionais que o professor estabelece em sala de aula, o prazer em ensinar e ver 

seus alunos aprendendo, são fatores determinantes para a motivação docente. 

A importância do papel dos gestores no processo de motivação dos 

docentes é apresentada na pesquisa de Vaz (2010). O auxílio nas dificuldades das 

práticas educativas, o reconhecimento pelos gestores dos trabalhos realizados pelos 

professores e o diálogo é fundamental para uma coordenação coletiva e 

participativa. 

As pesquisas de Guimarães (2003) e Machado (2009) apontam os 

estilos motivacionais do professor correspondentes à teoria da Autodeterminação, 

característicos da personalidade, adotados pelos professores. Pode-se perceber 

nestas pesquisas o quanto é extremamente importante para o professor conhecer 

sobre os estilos motivacionais para que assim possa refletir sobre suas ações em 

sala de aula, em especial, quanto a exercer controle ou ser promotor de autonomia 

em seus alunos. Repensar sua metodologia para que possa permitir ao aluno 

possibilidade de escolhas, ter atitude, expor ideias, participar das aulas. Desta forma 

pode-se também evitar as situações problemas de indisciplinas e falta de atenção 

nas aulas, que proporciona um ambiente pouco agradável na sala e o desgaste do 

professor. 

Viana (2008) e Mozini (2010) em suas pesquisas apontam alguns 

fatores semelhantes sobre a motivação docente relativa ao trabalho. Este se 

constitui como um fator motivador para a satisfação das necessidades humanas, na 

busca pela satisfação pessoal e auto-realização. A satisfação no trabalho também 
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depende das condições do ambiente, o relacionamento com o colega, com a 

direção, a questão da remuneração pode não ser um fator motivador, mas interfere 

na satisfação ou insatisfação do profissional da educação. Os professores motivam-

se para o trabalho por meio de fatores motivadores como realização e 

reconhecimento. 

O trabalho coletivo também promove a motivação dos professores. 

As pesquisas de Amaral (2005) e Antunes (2012) destacam a importância do 

trabalho cooperativo na escola. O diálogo sobre dificuldades, angústias, a troca de 

experiências, de conhecimentos e aprendizagens entre os professores, nestas 

interações é possível construir pensamentos positivos que irão repercutir nas suas 

ações e consequentemente na motivação docente. Antunes (2012) também destaca 

a importância da formação continuada na elevação do nível motivacional do 

professor. 

A seguir serão destacadas algumas das concepções teóricas que 

fundamentaram as pesquisas selecionadas, entre elas as teorias: das necessidades 

de Maslow, das necessidades socialmente adquiridas de McClelland, teoria da 

expectativa de Vroom, a Behaviorista, a dos dois fatores de Herzberg, a da 

abordagem social cognitiva, a teoria X e Y de McGregor, abordagem do trabalho 

colaborativo, teoria de Wallon, teoria histórico cultural de Vygotsky e a teoria da 

Autodeterminação de Deci e Ryan. 

Com relação à metodologia utilizada nas pesquisas analisadas 

destacaram-se: pesquisas de natureza exploratória, analítico e descritivo; estudo de 

caso, proposta naturalista, todas de natureza qualitativa e/ou quantitativa. Entre os 

instrumentos utilizados destacaram-se questionários de auto relato com escala 

Likert; entrevista semiestruturada; relatório das reuniões elaborado pelos 

participantes da pesquisa (professores); roteiro de entrevista para o grupo focal; 

diário; registros fotográficos; registros em gravador e ficha de avaliação das oficinas 

pedagógicas de trabalho cooperativo. 

 Com a identificação das pesquisas aqui relatadas, buscou-se 

contribuir para uma melhor compreensão da Motivação docente. Ressalta-se que 

são poucas as publicações desenvolvidas no Brasil sobre a motivação do professor. 

A pesquisa bibliográfica como procedimento metodológico se faz importante nesta 

pesquisa, além de fundamentar teoricamente este estudo, na contribuição de 

elementos que subsidiam a análise dos dados obtidos, também propicia a “[...] 
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produção de conhecimento científico capaz de gerar, especialmente em temas 

pouco explorados, a postulação de hipóteses ou interpretações que servirão de 

ponto de partida para outras pesquisas” (LIMA; MIOTO, 2007). 

É importante destacar a necessidade da realização de um número 

maior de pesquisas e de temas significativos para o contexto escolar nesta temática. 

A compreensão da motivação docente é essencial para uma educação de qualidade. 

O educador precisa estar motivado para desenvolver práticas pedagógicas 

significativas, que promova a aprendizagem e a motivação de seus alunos. Os 

estudos apresentados confirmam a necessidade de ampliar o número de pesquisas 

sobre Motivação docente já que esta é o ponto de partida para a promoção da 

Motivação do estudante. 

 Novas pesquisas no contexto educacional poderão sugerir 

estratégias fundamentais para o aperfeiçoamento das práticas educacionais, em 

especial no contexto da sala de aula, com o objetivo de fortalecer uma Motivação 

Autônoma e duradoura. 
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