
 

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” 

INSTITUTO A VEZ DO MESTRE 

 

 

 

OS PROFESSORES E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A (DES) 
MOTIVAÇÃO PARA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL (1ª A 4ª SÉRIE) DA UNIDADE 
ESCOLAR ANTONIO DE NEIVA. 

 

 

 

Por: Gdeane Paula Silva 

 

 

Orientador 

Profª. Maria Esther de Araújo Oliveira 

 

 

Teresina 

2008 



 

 
 
 

2

 

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” 

INSTITUTO A VEZ DO MESTRE  

 

 

 

 

 

OS PROFESSORES E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A (DES) 
MOTIVAÇÃO PARA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL (1ª A 4ª SÉRIE) DA UNIDADE 
ESCOLAR ANTONIO DE NEIVA. 

 

 

 

 

 

Apresentação de monografia à Universidade Candido 

Mendes como requisito parcial para obtenção do grau de 

especialista em Psicopedagogia Institucional. 

 Por: Gdeane Paula Silva 

 



 

 
 
 

3

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em primeiro lugar, a Deus. 

Á toda a minha família, pela compreensão 

demonstrada. 

Aos amigos. 



 

 
 
 

4

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico especialmente aos meus filhos. 

 

 

 



 

 
 
 

5

 

RESUMO 

 

A pesquisa realizada na Unidade Escolar Antonio de Neiva, Regeneração - PI, 

é apresentada nesta monografia. O trabalho busca analisar a influência da (des) 

motivação do professor sobre a aprendizagem do aluno.   

Objetiva, principalmente, verificar o nível de influência exercida pelo professor 

sobre o aluno, analisando os conceitos e o papel da motivação em todo o processo de 

ensino e aprendizagem. O método utilizado foi a pesquisa de campo, aliada à 

bibliográfica. Os principais autores utilizados na pesquisa bibliográfica foram Cury 

(2001), Kramer (2006), Godoi (2001), Ruiz (2004) e Revista Nova Escola (2007). Além 

destes, outros também foram importantes para a conclusão da pesquisa.  

A pesquisa de campo foi feita através da aplicação de questionários para os 

educadores da supracitada escola. Além de observações informais, fundamentais para 

conhecer melhor o ambiente no qual a pesquisa estava sendo realizada. 

Pelo que se pôde perceber, a motivação é indispensável para que alunos e 

professores possam atingir suas metas e objetivos propostos. Conseqüentemente, o 

professor desmotivado pode comprometer a aprendizagem dos alunos, além do seu 

próprio trabalho. 
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METODOLOGIA 

 

Com o propósito de obter informações mais concretas sobre o tema, foi 

feito um levantamento bibliográfico. Foram feitas pesquisas em livros, revistas, 

sites, artigos científicos, etc.  

Os autores nos quais o trabalho teve maior embasamento foram: Cury (2001), 

Kramer (2006), Godoi (2001), Ruiz (2004) e Revista Nova Escola (2007), além de 

diversas outras fontes necessárias à elaboração de um trabalho consistente. 

A pesquisa de campo foi realizada na Unidade Escolar Antonio de 

Neiva, escola estadual localizada na Rua Evaldo Leal de Morais, s/n, centro da 

cidade de Regeneração – PI. A escola possui 01(uma) diretora, 01(uma) 

coordenadora pedagógica e 05(cinco) professores, incluindo o de Educação 

Física, de 1ª a 4ª séries. Funciona em 3(três) turnos:  

ü Manhã – 1ª a 4ª série; 

ü Tarde – 5ª a 8ª séries 

ü Noite – Programa Brasil Alfabetizado 

A pesquisa de campo, realizada com o corpo docente de 1ª a 4ª série, 

teve como instrumento o questionário. Além deste, foram realizadas 

observações e conversas informais com o propósito de obter mais informações. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho monográfico aborda o tema motivação. O que se 

pretende apresentar é como anda a motivação para aprendizagem dos alunos 

no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries, especialmente da Unidade Escolar 

Antonio de Neiva. 

A função político-pedagógica da escola é colocada em pauta quando se 

pretende analisar o seu significado e a sua permanência do contexto da organização 

e construção de uma prática motivadora, a relevância desse suporte para a 

educação principalmente quando se trata de escola pública, se dá mediante as 

mudanças que elas vêm passando no decorrer da história da educação. 

O tema motivação é um tema bastante comentado na atualidade. Está 

presente nas empresas, em casa, na conversa da esquina e, como não poderia deixar 

de ser, chegou às escolas. Invadiu os muros escolares e tem sido debatidos por 

professores, coordenadores, diretores e até mesmo por alunos. 

O estudo deste tema é de fundamental importância para que novas alternativas 

motivadoras possam ser buscadas, de forma que levem os estudantes a buscar o 

conhecimento, a utilizar suas capacidades, a desejar sua auto-realização como ser 

humano, a relacionar-se com outras pessoas de maneira satisfatória e a tornar-se um 

membro eficiente da sociedade em que vive. 

O objetivo geral deste trabalho é investigar a influência dos professores 

no grau de motivação para aprendizagem das crianças que cursam o ensino 

fundamental de 1ª a 4ª série, pois professores desmotivados exercem 

influência negativa sobre a aprendizagem dos alunos. 

A motivação é apresentada no capítulo I, demonstrando a importância 

do seu papel na aprendizagem.  
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O capítulo II apresenta a parceria entre a escola e a motivação, 

fazendo abordagens sobre o papel da escola e o papel específico do professor 

sobre a aprendizagem dos alunos.  

O capítulo III traz a apresentação da pesquisa realizada na Unidade 

Escolar Antonio de Neiva, escola da rede estadual de ensino. O capítulo traz, 

ainda, a análise dos resultados obtidos, sob a luz dos teóricos pesquisados. 
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CAPÍTULO I 

MOTIVAÇÃO 

 

...O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. (Lao-tsé) 

 

Falar sobre motivação é fundamental no mundo moderno. Todos 

buscam formas de se tornarem e permanecerem motivados.  

Motivação: esta tem sido a palavra do momento. Lojas, escolas, 

pequenas e grandes empresas têm buscado a melhor forma de manter seu 

grupo de trabalho motivado, satisfeito, radiante, em busca dos melhores 

resultados. Mas de onde vem tanto interesse pela motivação? Por que a 

motivação tem se tornado cada vez mais imprescindível nos mais diversos 

locais de trabalho, inclusive na escola? 

Este capítulo fala sobre a motivação, suas definições, conceitos, além 

de tratar sobre sua importância para a aprendizagem. 

 

1.1 – Um pouco sobre motivação 

 

 “O termo motivação é derivado do verbo em latim 

"movere". A idéia de movimento aparece em muitas 

definições e, relaciona-se ao fato da motivação levar uma 

pessoa a fazer algo, mantendo-a na ação e ajudando-a a 

completar tarefas”. (Pintrich & Schunk, apud SIQUEIRA). 
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A motivação tem demonstrado ser fundamental nas mais diversas 

áreas da atividade humana. O ser humano precisa ser estimulado, incentivado, 

motivado. 

“A distribuição de forças entre os vários motivos básicos 

varia de pessoa a pessoa, dependendo da maneira que 

cada indivíduo se relaciona com o seu meio ambiente. O 

motivo mais forte tende a ser sanado em primeiro lugar, 

passando-se então para o próximo motivo. Por exemplo, 

dificilmente um aluno conseguirá prestar atenção a uma 

aula, se estiver na ansiedade de resolver algum problema 

pessoal pendente, se estiver com muita fome, ou se o 

professor não lhe der um bom motivo para prestar 

atenção. 

O homem sente-se bem quando está em equilíbrio, seja 

consigo mesmo, seja nas suas relações com o meio 

ambiente. O equilíbrio e a ordem trazem satisfação. O 

desequilíbrio e o caos, tensão”. (HAYASHI & BONATTO, 

2002, p. 26) 

Cury (2006) fala da importância da postura adequada diante das várias 

situações da vida. “Quem é incapaz de questionar as próprias verdades não 

tem mais nada a aprender. Seu conhecimento se transforma num cárcere” (p. 

91). 

Piaget (apud Silva, 2006) afirma que o ser humano precisa estar 

motivado, pronto para responder a determinada tarefa, determinado estímulo. 

Em relação a Vigotsky, Silva (2006) afirma que 

“O que interessa para o teórico é a interação que o 

indivíduo estabelece com determinado ambiente, a 

chamada experiência significativa. Exemplo uma criança 

nasce com condições biológica de falar, mas só  
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desenvolverá a fala se estiver em contato com outras 

pessoas”. (p. 4) 

Motivação é assim definida pela Wikipédia: 

“Motivação é o processo responsável pela intensidade, 

direção,e persistência dos esforços de uma pessoa para o 

alcance de uma determinada meta. 

A motivação é baseada em emoções, especificamente, 

pela busca por experiências emocionais positivas e por 

evitar as negativas, onde positivo e negativo são definidos 

pelo estado individual do cérebro, e não por normas 

sociais: uma pessoa pode ser direcionada até à auto-

mutilação ou à violência caso o seu cérebro esteja 

condicionado a criar uma reação positiva a essas ações”. 

(Conteúdo on line) 

Com o propósito de facilitar o conhecimento, as pesquisas e o 

entendimento, o estudo da mtivação é dividido em aspectos. Podem ser 

internos e externos, buscando o “por que” e o “com que”. 

Godoi (2001) afirma que são essas perguntas que  

“dão origem à subdivisão das teorias motivacionais em 

dois grandes grupos: as teorias do conteúdo (que 

procuram compreender o que é a motivação no interior do 

indivíduo, o que ela encerra ou aquilo de que é feita); e as 

teorias do processo (que se interrogam sobre o seu 

funcionamento, sobre o como o comportamento é 

estimulado, dirigido e mantido. (p. 30) 

Em qualquer área da atividade humana a motivação é necessária, 

como força propulsora das ações do indivíduo, e na aprendizagem não é 

diferente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sentimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro
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“Como as teorias motivacionais conhecem muito pouco 

acerca da psicodinâmica motivacional, os caminhos 

teóricos pareciam apontar, primeiramente, em direção à 

investigação dos motivos, ou seja, ao desvendamento dos 

aspectos cognitivos e afetivos que engendram os motivos 

humanos, impelindo a um avanço além da simples e 

cômoda conclusão de que ninguém é capaz de motivar 

ninguém”. (GODOI, 2001, p. 3) 

 

O que se sabe é que a motivação pode ocorrer por fatores internos 

e/ou externos, ou seja, pode ser intrínseca ou extrínseca. O indivíduo precisa 

estar em equilíbrio, sendo a busca por este, aspecto fundamental para a 

motivação.  

 

 

1.2 – O papel da motivação na aprendizagem 

 

Diante das inúmeras dificuldades encontradas no processo de ensino e 

aprendizagem, a motivação aparece como uma possibilidade real de 

superação das mesmas.   

“Na aprendizagem escolar, existem os seguintes 

elementos centrais, para que o desenvolvimento escolar 

ocorra com sucesso: o aluno, o professor e a situação de 

aprendizagem. As teorias de aprendizagem têm em 

comum o fato de assumirem que indivíduos são agentes 

ativos na busca e construção de conhecimento, dentro de 

um contexto significativo”. (FREITAS, 2006, p. 3) 

Bertolini & Silva (2005) afirmam que a auto-imagem gerada a partir de 

conceitos pré-estabelecidos tem grande influência na motivação ou 
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desmotivação para aprendizagem. O aluno que tem uma auto-imagem positiva 

tem maiores possibilidades de ser motivado do que um aluno com uma auto-

imagem negativa. 

“O desenvolvimento cognitivo depende das intenções do 

indivíduo com o meio, para tal necessitamos conhecer em 

que momento esta preparado para responder a 

determinada tarefa. As transformações que se produzem 

na mente humana podem assemelhar-se ao que ocorre 

em um verme que primeiro se converte em casulo e por 

último em mariposa.  A compreensão de como é 

produzido o desenvolvimento do sistema cognitivo evita 

que se ensine ao aluno tarefas que não estão apropriadas 

a etapa que se encontra”. (SILVA, 2006, p. 3) 

Godoi (2001) deixa claro que é preciso entender que a motivação ainda 

gera muitas discussões. Alguns estudos apontam que ela pode ser individual. 

Todos possuem meios próprios de sentir, de perceber, de ser motivado. Há 

fatores intrínsecos e extrínsecos que precisam ser observados individualmente. 

Outros afirmam que é possível realizar a motivação não só pelo lado afetivo, 

mas também pelo cognitivo. 

“A educação clássica está a séculos de distância da 

educação da emoção. Não por culpa dos professores. 

Esses são heróis anônimos, pois as salas de aula 

deixaram de ser um jardim e se transformaram num árido 

solo. A culpa está no sistema educacional que se arrasta 

por séculos, que raramente conhece e discute temas 

fundamentais, como gerenciar os pensamentos e navegar 

nas águas da emoção”. (CURY, 2001, p. 31) 

 

Mas num ponto todos concordam: não há aprendizagem sem 

motivação. 
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“Para a criança aprender deve ter alguém orientando–a, 

para desenvolver sua capacidade, pois a Z D P(Zona de 

Desenvolvimento Proximal) é o que a criança não 

consegue fazer sozinha, e o que ela esta perto de 

conseguir fazer só. Exemplo: amarrar o sapato, brincar de 

faz-de-conta (boneca, carro, casinha, etc). 

O professor é um mediador da aprendizagem, onde a 

criança mostra o significado daquilo que aprendeu para 

satisfazer e atender o professor.  

A avaliação é contínua, pois o aluno aprende com o meio 

em que vive, ou seja, domina o meio externo, que 

internalizada transforma a mente”. (SILVA, 2006, p. 4 e 5) 

Ausubel (apud SILVA, 2006) trabalhou com três tipos de 

aprendizagem: Cognitiva, Afetiva e Psicomotora. O autor descreve assim suas 

aprendizagens: 

ü Aprendizagem Cognitiva: resultado do armazenamento organizado de 

informações na mente de quem aprende. 

 

ü Aprendizagem Afetiva: sinais internos ao indivíduo que pode ser 

identificada com experiência que podem ser de: prazer, dor, alegria, 

dentre outros. Algumas vezes a experiência afetiva está ligada à 

cognitiva.  

ü Aprendizagem Psicomotora: Diz respeito a respostas musculares 

adquiridas por meios de treino e prática, sendo, em alguns casos, 

acompanhada de experiência cognitiva.  

 

É possível perceber a estreita ligação existente entre motivação e 

cognição. Uma precisa da outra e não acontece sem a sua contribuição. 

Hayashi & Bornatto (2002) adaptando as teorias de Peter Senge ao processo 

educacional estabelecem alguns passos para que a aprendizagem cresça. São 

eles: 
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1. Utilizar a motivação antes de um processo de esforço. Assim, o 

resultado desejado será alcançado. 

2. Respeitar o tempo do aluno, respeitando seu ritmo de aprendizagem, 

eliminando os fatores que o limitam. 

3. Tomar cuidado com as soluções paliativas (como dar notas aos 

alunos). É preciso combater as causas e não só os sintomas. 

 4. Permitir que a aprendizagem flua naturalmente, sem excessiva 

preocupação com resultados e/ou fracassos.  

“Do ponto de vista motivacional, as recompensas externas 

só são efetivas para aqueles alunos que acreditam ter 

chances de obtê-las se esforçarem razoavelmente. Assim, 

se um professor deseja criar incentivos para toda a classe 

e não apenas para os melhores alunos (em termos de 

suas realizações acadêmicas), deve assegurar que todos 

tenham igual (ou pelo menos razoável) acesso às 

recompensas. Caso contrário, os que não acreditam ter 

capacidade para consegui-las poderão nem tentar realizar 

a tarefa. Poderão, também, se sentir prejudicados, 

excluídos ou até injustiçados. Para que tais efeitos não 

sejam prejudiciais à motivação, o professor poderá fazer 

um contrato de desempenho ou usar um outro método 

formal de individualizar os critérios para o sucesso na 

tarefa, de acordo com as possibilidades de cada aluno”. 

(RUIZ, 2004, p.18) 

O relacionamento entre adultos e crianças, além de complexo, precisa 

estar em constante aperfeiçoamento. Professores e alunos precisam superar 

dificuldades, rever objetivos, buscar soluções. Só assim a aprendizagem 

ocorrerá de forma satisfatória. 
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Diante das inúmeras sugestões pedagógicas, encontramos as idéias 

de Paulo Freire, preocupado com a pedagogia como um todo, vendo o ser 

humano em seu contexto, respeitando as diferenças, a diversidade.  

Só a partir do conhecimento do mundo do aluno o professor será capaz 

de motivá-lo adequada e satisfatoriamente. 
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CAPÍTULO II 

ESCOLA E MOTIVAÇÃO: UMA PARCERIA DE 

SUCESSO? 

 

...dar um valioso presente, não um duro dever. (Albert Einstein) 

 

A escola parece ocupar hoje o centro das atenções. Parece que finalmente 

perceberam que ela ocupa importante papel na busca por uma sociedade melhor, um 

futuro mais justo e reais possibilidades de mudança de vida 

Mas, antes de mais nada, a escola precisa realmente exercer seu papel. 

Precisa ser lugar de ensino e aprendizagem, de justiça, e, também de motivação. Nela 

alunos e professores precisam encontrar a motivação necessária para que o processo 

educacional ocorra de forma satisfatória. 

Sem a necessária motivação todo o trabalho está comprometido. Alunos, 

professores, famílias, gestores, todos, de uma forma ou de outra, são afetados pela  

(des) motivação. 

É exatamente disso que trata este capítulo. Ele procura responder às 

seguintes perguntas:  

Qual o papel da escola na motivação?  

Ela realmente precisa motivar os alunos?  

Como ela pode fazer isso?  

E o professor?  

Como ele pode participar da motivação dos alunos?  
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Ele influencia o interesse dos alunos?  

Como sua motivação (ou a falta dela) pode afetar seus alunos? 

O capítulo II busca responder estas e outras perguntas. 

 

2.1 – O papel da escola na motivação 

  

A capacidade dos homens agirem e atuarem junto aos outros, a 

maneira como eles se vêem, a formação do seu auto-conceito, a análise que 

fazem de si mesmos contribui na ação. Se acharmos que somos seres 

capazes de fazer determinada coisa, certamente teremos confiança em nosso 

desempenho e conseguiremos corresponder às razões e comportamento de 

cada um de nossos atos. 

“A motivação para a aprendizagem aparece, por vezes, 

como um tipo de motivação que se diferencia da 

motivação para o desempenho, formando uma das díades 

das tipologias motivacionais”. (GODOI, 2001, p. 25) 

 

Ruiz (2004) considera que não só a motivação, mas também a 

desmotivação têm atormentado os educadores e demais envolvidos no 

processo, como os pais, por exemplo. A autora diz que os pais estão 

preocupados com a desvalorização que seus filhos demonstram pela escola. 

Pelo fato da escola não ser mais um local adequado ao ócio, 

supõe-se que seu modelo institucional, possibilita o acesso às camadas 

marginalizadas da sociedade. A institucionalização do ensino compromete 

a escola no exercício de funções que estabeleçam relação direta com os 

agentes sociais. Torna-se intrínseco à escola veicular os mecanismos 

responsáveis pela participação desses agentes no contexto político-social. 
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Piaget (1983, p.) declara que a psicologia humana tem 

dois aspectos: cognição (conhecimento) e motivação 

(pulsão). A partir dessa constatação, não faria sentido 

lógico subdividir o fenômeno motivacional em duas 

categorias, afeto e cognição, uma vez que o que há é 

uma força pulsional (“afetiva”) propulsora (motivadora) do 

conhecimento. O conhecimento passaria a ser o objeto 

central e a motivação reduzida à energia propulsora. Ou 

seja, a categoria afetiva é constitutiva do fenômeno 

motivacional, do impulso (pulsão) em direção a um objeto 

de conhecimento. Portanto, tratar-se-ia de, mais do que 

procurar compartimentalizar o fenômeno motivacional em 

categorias e fatores, de compreender a relação de 

imbricamento entre afeto e cognição, ou seja, entre 

motivação e conhecimento. (GODOI, 2001, p. 13) 

 

Os métodos tradicionais de ensino, bem como, a adoção do 

tecnicismo nas escolas públicas foram, e ainda são, fatores que estrangulam o 

sistema educacional, na medida em que servem como veículo de sustentação 

do sistema dominante. O ensino renega do mecanismo, a técnica e a 

reprodução de conceitos e conhecimentos pré-estabelecidos. 

Estes estão sendo reconstruídos, segundo uma linha que valoriza as 

capacidades de relação interpessoal, cognitivas, afetivas, éticas e de inserção 

social. As capacidades são provenientes da função que a escola exerce, 

remetendo-se a dois aspectos: o desenvolvimento individual e o contexto 

social e cultural.  

“A ligação ontogenética do ser humano com 

conhecimento, desde o ponto de vista freudiano da 

energia libidinal investida no conhecimento ao processo 

de construção do conhecimento piagetiano, coloca a 

aprendizagem em uma posição priveligiada no campo da 
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psicologia do desenvolvimento. A relação entre 

aprendizagem e motivação constitui um objeto de estudo 

que não pode ser reduzido a um tipo motivacional, nem 

tampouco a um tipo de cenário de engajamentos, 

semelhante à motivação no trabalho”. (GODOI, 2001,p. 

25) 

 

A pedagogia crítico-social dos conteúdos fundamenta-se na difusão 

dos conhecimentos sistematizados, confrontados com a vida social dos alunos, 

as suas experiências sócio- culturais. 

Toda essa preocupação com a motivação, com os aspectos 

motivacionais em geral, é algo relativamente novo. Siqueira & Wechsler (2006) 

consideram que a motivação e a aprendizagem têm papel recíproco. Uma pode 

levar á outra.  

A escola tem papel fundamental na motivação para a aprendizagem. 

Isso engloba a escola nos seus mais variados aspectos: 

ü Físico; 

ü Pedagógico; 

ü Humano; 

ü Tecnológico, etc. 

 “...educação e pedagogia dizem respeito à formação 

cultural – o trabalho pedagógico precisa favorecer a 

experiência com o conhecimento científico e com a 

cultura, entendida tanto na sua dimensão de produção 

nas relações sociais cotidianas e como produção 

historicamente acumulada, presente na literatura, na 

música, na dança, no teatro, no cinema, na produção 

artística, histórica e cultural que se encontra nos museus. 
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Essa visão do pedagógico ajuda a pensar...a escola em 

suas dimensões políticas, éticas e estéticas. A educação, 

uma prática social, inclui o conhecimento científico, a arte 

e a vida cotidiana”. (BRASIL, 2007, p. 19) 

A preocupação com a motivação para a aprendizagem não é de hoje, 

muito menos a preocupação com a função da escola em todo o processo. 

“Atualmente o desafio central do homem é refletir sobre 

suas crenças, valores e eventuais preconceitos. A fim de 

percorrer as estradas da existência, visando a cumprir sua 

missão pessoal, familiar, social e profissional, o ser 

humano precisa desenvolver conhecimento, habilidades e 

atitudes solidárias. Os veículos desse empreendimento 

chamam-se educação e aprendizagem. 

A capacidade de aprender é uma das características 

humanas universais. O processo pelo qual a 

aprendizagem se dá desenvolveu-se continuamente ao 

longo da História, desde as mais longínquas civilizações, 

desde a egípcia, grega, persa e muçulmana até à 

modernidade e à contemporaneidade. 

No desenvolvimento do potencial humano, a Educação 

sempre esteve historicamente presente como princípio de 

formação das pessoas, acompanhando os 

desenvolvimentos da própria evolução humana”. 

(BERTOLINI & SILVA, 2005, p. 51) 

 

2.2 – O papel do professor na motivação 

 

Diante da realidade educacional brasileira é possível perceber que o 

professor atua como mola propulsora da motivação do aluno. A influência 
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exercida pelo docente sobre os alunos é fundamental para a preparação do 

aluno. Quanto mais motivado, melhor será o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Para Hayashi & Bornatto (2002), o professor tem papel fundamental na 

motivação ou desmotivação dos alunos. Para eles é preciso ter uma visão 

pessoal muito boa, reconhecer oportunidades, perceber alternativas de 

superação de possíveis dificuldades surgidas ao longo do caminho. Segundo 

eles, o aluno precisa ser tirado do estado de aceitação, passando a ser sujeito 

da própria aprendizagem. 

O professor seria, então, fator extrínseco de motivação. “Teóricos da 

motivação acreditam na existência de duas orientações motivacionais: uma 

intrínseca e a outra extrínseca”. (BERTOLINI & SILVA, 2005, p. 55) 

Os mesmos autores continuam: 

“Assim, sendo o disposto um recurso didático de ênfase, 

podemos concluir que: 

(a) um indivíduo extrinsecamente motivado almeja realizar 

uma tarefa para obter recompensas externas (materiais 

ou sociais) visando ao reconhecimento ou à 

demonstração de competência e que; 

(b) um aluno intrinsecamente motivado aprecia a tarefa 

pela atividade que lhe for interessante, envolvente e 

geradora de satisfação” (p. 55). 

Silva (2006) afirma que os docentes estão preocupados com a situação 

do processo de ensino e aprendizagem e por isso buscam conhecer melhor os 

caminhos que levam à própria motivação e a dos alunos. 

De acordo com pesquisa feita pelo Ibope e publicada na Revista Nova 

Escola, a insatisfação dos professores em relação à prática, tem desmotivado 

um grande número de docentes. Segundo a pesquisa 54% dos professores da 
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rede pública de ensino estão insatisfeitos com os benefícios possibilitados pela 

profissão e 63% se consideram com um certo nível de estresse. 

É possível perceber que a discussão é bastante ampla e envolvente. A 

busca pela motivação já tem se tornado um aspecto motivacional para 

professores da rede pública de ensino. 

Atkinson (1964) apud Bertolini & Silva (2005) afirma: 

“As pessoas com alta motivação à realização se engajam 

com facilidade em tarefas onde o desempenho é 

característica saliente porque são capazes de selecionar 

tarefas com dificuldades intermediárias, trabalhar mais e 

persistir mais diante do fracasso do que as pessoas com 

baixa motivação”. (p.55) 

Kramer (2006) considera que a formação do professor deve ocupar lugar 

especial na busca pela motivação no processo de ensino e aprendizagem. 

Professores com real consciência do papel a ser desempenhado, da sua 

importância em todo o processo e dos objetivos que terá que atingir são muito 

mais facilmente motivados e, conseqüentemente, são capazes de motivar mais 

facilmente seus alunos. 

A autora continua afirmando que ainda são encontrados muitos 

professores com diferentes níveis de formação, trabalhando juntos. Além disso, 

outra dificuldade observada diz respeito à formação inicial e continuada dos 

professores. 

Acreditava-se que a formação inicial seria suficiente e adequada para 

toda a vida profissional do professor. Felizmente, ao longo do tempo, essa 

forma de pensar foi abolida. Hoje sabe-se que o professor precisa estar em 

constante busca por novos e melhores conhecimentos.  

Os desafios educacionais hoje,muitas vezes, são verdadeiros 

desconhecidos para professores despreparados, fato que pode gerar 
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insegurança, incertezas e desmotivação, transformando o processo 

educacional num verdadeiro conjunto de desmotivados. 

“Ao considerarmos os paradoxos dos tempos em que 

vivemos e os valores de solidariedade e generosidade 

que queremos transmitir, num contexto de intenso e 

visível individualismo, cinismo, pragmatismo e 

conformismo, são necessárias condições concretas de 

trabalho com qualidade e ação coletiva que viabilizem 

formas de enfrentar os desafios e mudar o futuro”. 

(BRASIL, 2007, p. 21) 

Mas a motivação não pode ser vista como algo simples. O estudo da 

mesma, especialmente na aprendizagem, percorre vários caminhos: o 

professor é apenas um deles. 

Essa preocupação com a motivação e com o exercício dos diferentes 

papéis durante a aprendizagem ainda é algo relativamente novo. As 

transformações ocorridas na forma de ver a aprendizagem mudaram 

consideravelmente a forma de ver todo o processo de ensino e aprendizagem. 

Todo o ambiente escolar hoje é avaliado, analisado, a fim de que possa se 

chegar ao centro do problema, questionando não só o professor, mas todos os 

envolvidos direta ou indiretamente. 

Gentile (2006) deixa claro que a família também precisa estar inteirada, 

interessada na aprendizagem dos alunos. O professor não pode trabalhar 

isoladamente. A família precisa exercer seu papel de forma a contribuir com o 

sucesso dos alunos. 

O professor não pode ser considerado o único responsável pelo fracasso 

e a desmotivação do aluno. Como já foi comentado anteriormente, a motivação 

pode ser influenciada por fatores internos e externos. Quando a motivação é 

extrínseca, o aluno torna-se interessado pelas recompensas, pelo que vem 

depois. 
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Já o aluno intrinsecamente motivado participa das atividades propostas 

por estar interessado pelas mesmas. O interesse é pelo que se faz, pelo 

presente e não pelo futuro simplesmente. Nesse caso é buscada a satisfação 

presente. 
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CAPÍTULO III 

A PESQUISA 

 

3.1 – Metodologia 

  

Ao serem analisadas as reais possibilidades de realização da pesquisa, 

objetivando a obtenção concreta dos dados, optou-se pela pesquisa bibliográfica, 

como forma de obter informações teóricas sobre o tema e a pesquisa de campo, como 

forma de colher dados reais sobre o tema na escola pesquisada.  

Foram utilizados revistas, livros, outros trabalhos científicos e sites 

especializados. A pesquisa bibliográfica foi feita antes e durante a pesquisa de campo, 

tornando o trabalho ainda mais consistente. 

A coleta de dados foi feita na Unidade Escola Antonio de Neiva, no centro do 

município de Regeneração – PI. Como já foi dito, a escola funciona nos três turnos: 

manhã, tarde e noite, oferecendo desde a alfabetização (de adultos) até a 8ª série (ou 

9º ano) do Ensino Fundamental.  

Os questionários foram respondidos por educadores da escola selecionada. 

O questionário trazia importantes questionamentos sobre a motivação dos professores 

e sua influência na aprendizagem dos alunos. 

Os dados foram tabulados e comparados com as informações teóricas sobre 

o tema. Além dos questionários, conversas e observações complementaram a 

pesquisa.  

Concluídos os trabalhos de pesquisa de campo, os dados puderam ser 

organizados e preparados para a elaboração do trabalho monográfico. 
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3.2 – Apresentando e analisando os resultados 

  

A pesquisa foi realizada com os educadores da Unidade Escolar Antonio de 

Neiva, aos quais chamaremos de E1, E2, E3 e E4, sendo E = Educador.  Os números 

são dados apenas de forma a diferenciar os entrevistados. 

O questionário1 foi elaborado de forma a buscar informações concretas sobre 

a relação entre docentes, alunos e a motivação. 

A primeira pergunta procurava saber sobre a visão do professor sobre sua 

própria prática, questionando se ele se considera um professor motivado.  Todos 

responderam que são professores motivados e justificaram assim:  

E1 – “Por que busco no compromisso que tenho para com a 

escola todas as formas para realizar meu trabalho de forma 

prazerosa. Procuro me manter com a leitura sempre 

atualizada”. 

E2 – NÃO JUSTIFICOU. 

E3 – “Apesar de todas as dificuldades eu vejo bons resultados 

em tudo que fiz e faço até hoje. Os bons resultados superam 

as dificuldades”. 

E4 – “É preciso fomentar no aluno o desejo de fazer 

descobertas”. 

Percebe-se que o professor, mesmo diante das inúmeras dificuldades, ainda 

sente-se motivado, o que não é tarefa fácil na difícil convivência das escolas, durante 

o trabalho em equipe. 

Para Cury (2001) “os colegas de trabalho devem ser uma grande família. A 

gestão participativa em qualquer esfera social expande as soluções e transforma o 

ambiente num oásis. Trabalhar em equipe é uma arte”. (p. 51) 

 
_______________________ 
1. Questionário em anexo 
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Sentir-se motivado não é o mais difícil, mas manter-se motivado. Cury (2001) 

apresenta um “Treinamento da emoção e da arte de pensar para trabalhar em equipe”. 

(p. 52).  

Veja a seguir: 

Primeiro: Vacine-se contra o individualismo 

Ø O isolamento conspira contra o trabalho em equipe e a eficiência 

intelectual. 

Ø Os fortes não se envergonham de ser ajudados. 

Ø Os líderes são amigos da interação. 

Segundo: Aprenda a ouvir o que os outros têm para dizer e não o que você 

quer ouvir 

Ø Ninguém conseguirá trabalhar em equipe se não aprender a ouvir. 

Ninguém aprenderá a ouvir se não aprender aprender a se colocar no 

lugar dos outros. 

Ø Você só poderá compreender o que eles sentem e pensam se você 

aprender a se esvaziar dos seus preconceitos. 

Terceiro: Estimule os outros a expressar seus pensamentos 

Ø Seja aberto, livre, espontâneo. Cuide do seu tom de voz e da sua 

maneira de se expressar, pois às vezes você pensa que está sendo 

aberto e espontâneo, mas está vendendo a imagem de uma pessoa 

autoritária. 

Ø Um grande líder não é o que está acima dos outros, mas o que estimula 

as pessoas a romper seu isolamento e a se comprometer com sua 

empresa, instituição ou família. Quem fala se compromete. 

Ø Mostre aos participantes que não há pessoas não inteligentes, há 

pessoas que não aprenderam a pensar. 

Ø Uma boa técnica que estimula a gestão participativa é ler histórias em 

pequenos grupos e solicitar a opinião dos participantes. As histórias 

podem conter temas sociais, familiares ou empresariais. 

 



 

 
 
 

30

Quarto: Analise as idéias dos participantes sem preconceitos 

Ø Amplie seus horizontes. Não se sinta ameaçado e diminuído quando o 

pensamento dos participantes se confrontar com o seu. 

Ø Treine não fazer de suas idéias verdades absolutas. Nunca se diplome 

na vida, há sempre o que aprender com alguém. 

Quinto: Valorize toda participação 

Ø Treine valorizar os funcionários, alunos e filhos quando eles expressem 

seus pensamentos e sentimentos. As mais ricas experiências nas cem 

no solo da auto-estima, quando a vida é exaltada e não depreciada. 

Ø Nunca diminua os participantes quando suas idéias não forem aceitas 

ou não forem brilhantes. Alguns segundos de rejeição podem bloqueá-

los para sempre. 

Sexto: Valorize a solução dos problemas 

Ø A inveja, o orgulho e o ciúme são atributos dos fracos, mas crescem 

facilmente na alma humana. Elimine diariamente as suas raízes. 

Ø Treine substituir a paixão pelas suas idéias pelo empenho na solução 

dos problemas. 

Mesmo os professores que já se sentem motivados precisam seguir as regras 

da boa convivência na comunidade educacional. A gestão escolar tem papel 

fundamental na manutenção da motivação dos funcionários, inclusive professores. 

O segundo questionamento feito aos entrevistados foi sobre suas aulas. Ao 

serem perguntados se suas aulas motivavam os alunos, responderam assim: 

E1 – “Sim, pois deixamos explícito os objetivos de cada 

conteúdo de forma dinâmica”. 

E2 –“Sim”. 

E3 – “Eu acho que sim porque se não, não tinha bons 

resultados”. 

E4 – “Com certeza”. 
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Nas repostas apresentadas é possível observar que o professor motivado 

motiva seus alunos.  

“Os docentes, preocupados com a aprendizagem, buscam 

cada vez mais aprofundar seus conhecimentos sobre as linhas 

de pensamentos da educação.  

Preocupados com a prática pedagógica e com a intenção de 

educar se empenham na produção de conhecimentos, 

informações, dados e experiências visando transformações de 

atitudes, promovendo a qualidade de vida do educando”. 

(SILVA, 2006, p. 2) 

 

A terceira pergunta foi sobre as técnicas motivadoras utilizadas em sala de 

aula. Todos disseram que usam e citaram exemplos: 

E1 – “Dinâmica para formação de grupos; 

Reflexões dramatizadas; 

Alunos sujeitos no desenvolvimento dos conteúdos” 

E2 – “Jogos educativos, lúdicos; 

Valorização do que aluno sabe”. 

E3 – “Uma boa conversa motivadora que deixa o aluno a 

pensar que ele está ali com um objetivo”. 

E4 – “Leitura de vários gêneros textuais; 

Debate”. 

As respostas dadas pelos entrevistados demonstram uma preocupação 

e um interesse com a aprendizagem dos alunos, com o bom andamento do 

processo de ensino e aprendizagem. Hunter (2004) diz: “Prestar atenção às 

pessoas é uma necessidade humana legítima, que não devemos negligenciar 

como líderes. Lembrem-se, o papel do líder é identificar e satisfazer 

necessidades legítimas”. (p. 83) 
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“O educador deve ter uma visão pessoal poderosa, em 

que o ideal é tornar a matemática atrativa, agradável e 

apaixonante, não só para ele mas também para o resto da 

humanidade. A partir do momento em que o aluno 

vivencia o estudo com amor, não se preocupando com um 

fim, jamais ele perguntará o porquê de estudar 

determinada matéria. 

Necessitamos, portanto, de atitudes positivas, que 

possam ser tomadas de tal forma que os outros se sintam 

encorajados a compartilhar suas próprias visões, e de 

atitudes como humanizar a matemática, buscar as 

situações de interesse dos alunos e partir do seu 

microcosmo para o macrocosmo. 

Com isso, o educador deve estabelecer como meta: tirar o 

aluno de seu estado de aceitação. Fazer com que ele se 

comprometa e se torne um seguidor da visão, não 

deixando que a visão se rebaixe à realidade, o que 

comumente acontece. O comprometimento deve ser de 

corpo e alma. Somente assim teremos uma 

alavancagem”. (HAYASHI & BORNATTO, 2002, p.28) 

 

Em seguida os educadores foram questionados quanto aos fatores 

motivadores em suas próprias vidas. As respostas dadas foram: 

E1 – “O resultado e a superação em cada atividade 

desenvolvida. O sucesso dos meus alunos é o sucesso do meu 

trabalho”. 

E2 – “A idéia de que meu trabalho pode influenciar na 

aprendizagem e na formação do educando enquanto ser social 

e profissional”. 

E3 – “A vontade de vencer as dificuldades e os bons resultados 

obtidos durante as atividades realizadas”. 
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E4 – “Acredito numa mudança concreta no ensino”. 

Pelas respostas obtidas, pode-se perceber que o professor ainda tem 

esperança. A possibilidade de mudança, de alcançar os objetivos, ainda estimula. A 

motivação dos professores tem persistido mesmo diante da difícil realidade: 

“Além dos aspectos técnicos do funcionamento das 

instituições escolares, tais como: o número excessivo de 

alunos para cada professor e carteiras enfileiradas; 

tempos modulares para trabalhar as unidades didáticas; 

intervalos regulados por marcas sonoras para ir para sala 

e ao recreio; ênfase no produto final regulado por notas, 

boletins e veredictos de aprovação ou reprovação; ensino 

da caligrafia e coordenação motora, decodificação da 

leitura e da escrita; ênfase na memorização (decoreba) e 

dentre outras manifestações desta teoria nas instituições”. 

(FREITAS, 2006, p. 11) 

A próxima pergunta foi sobre a opinião dos professores quanto ao que podia 

ser feito para motivar os alunos. Eles responderam: 

E1 – “Envolvê-los nas atividades, realçando o potencial de 

cada um”. 

E2 – “Ter um espaço mais adequado para a realização de 

algumas das atividades práticas”. 

E3 – “Nem só meus alunos mas em todos. O envolvimento de 

todos que fazem a educação como: autoridades 

governamentais e não governamentais”. 

E4 – “Diversificar bastante as aulas”. 

O que se pode perceber é que os professores conhecem o caminho a ser 

trilhado, mas alguma coisa os impede de percorrê-lo. Sempre falta algo.  
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A pergunta seguinte questionava sobre a influência do professor desmotivado 

sobre seus alunos. A grande maioria respondeu que o professor desmotivado pode 

desmotivar seus alunos. Veja o que eles responderam: 

E1 – “Infelizmente, pois o professor é uma referência para seus 

alunos, negativa ou positivamente”. 

E2 – “Sim”. 

E3 – “Sim, a desmotivação é um problema que afeta muito o 

educador e o educando”. 

E4 – “Não”. 

A desmotivação, não só na educação, parece ser contagiosa. Brophy 

apud Ruiz (2004) diz: “Estudantes devem ser motivados a aprender a partir de 

uma atividade, independentemente de acharem seu conteúdo interessante ou o 

processo agradável” (p. 15). Sabe-se que esse estímulo, essa motivação, só 

pode ser feita por alguém que já está previamente motivado. Por isso é tão 

importante que os professores tenham em sua motivação parte central do seu 

trabalho em sala de aula. 

A última pergunta do questionário era sobre a interferência direta que o 

professor desmotivado exerce na aprendizagem dos alunos. Todos responderam que 

a interferência é real. As justificativas foram as seguintes:  

E1 – “Porque a desmotivação não promove aprendizagem. O 

aluno precisa saber o por que da sua aprendizagem”. 

E2 – “Por que para fazer do processo ensino aprendizagem é 

necessário uma troca de conhecimentos, onde só acontece se 

os envolvidos estiverem abertos à interação, e o professor 

como orientador deve ser mediador do processo transmitindo 

credibilidade”. 

E3 – “Apesar de todas as dificuldades que o professor passa 

em sala de aula, em nem um momento ele mostra a 
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desmotivação para o aluno não perder a vontade de ser um 

educador”. 

E4 – “O aluno precisa saber que é capaz de fazer descobertas, 

relacionar significados, e esse estímulo é o professor o ser 

mediador do processo ensino aprendizagem”. 

Ainda segundo Ruiz (2004), Brophy afirma: 

“O próprio sistema de avaliação do desempenho através 

de testes com notas, os relatórios e boletins enviados aos 

pais (no caso de crianças e adolescentes), tendem a fazer 

com que, do ponto de vista dos alunos, grande parte de 

seus esforços sejam devotados a atender demandas 

externas e não as suas próprias. Em outras palavras, 

tendem a fazer com que as crianças, desde os primeiros 

anos de escolarização, aprendam a focalizar sua atenção 

em ter sucesso no atendimento dessas demandas, mais 

do que em aprender a aproveitar os benefícios das 

experiências acadêmicas e do conhecimento, em si 

mesmos. O grande número de alunos por sala de aula é 

outro fator negativo neste sentido, já que é quase 

impossível que o professor atenda, individualmente, as 

necessidades de cada um, o que pode causar 

aborrecimento, confusão ou frustração em muitos. Mais 

ainda, quando se pensa na escola como um ambiente 

social, os possíveis fracassos em atender demandas 

externas não só geram ansiedade, quanto podem, 

também, produzir desapontamento pessoal, embaraço ou 

vergonha, o que, em geral está na origem do que, na 

literatura recente em psicologia, tem sido referido como 

‘desamparo aprendido’ ou ‘desamparo adquirido’ e que 

Brophy chama de ‘síndrome do fracasso’” (p. 15). 
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O professor, através de sua motivação ou desmotivação, pode 

melhorar ou dificultar o processo de aprendizagem dos alunos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A pesquisa realizada na Unidade Escolar Antonio de Neiva é 

fundamental para o reconhecimento das dificuldades de aprendizagem dos 

alunos, causadas ou influenciadas pela desmotivação dos professores. 

Percebe-se que o professor tem consciência do seu papel de 

mediador, de modelo a ser seguido e, portanto, da importância de estar e 

sentir-se motivado para o trabalho como forma de melhorar todo o processo de 

ensino e aprendizagem. 

Mesmo diante das inúmeras dificuldades encontradas ao longo do 

caminho, ainda é possível reverter a difícil situação educacional e superar os 

obstáculos encontrados por todos os envolvidos no processo educacional. 

A motivação é fundamental para os professores que desejam obter 

sucesso em sua vida profissional, especialmente no alcance de objetivos 

propostos e na aprendizagem dos alunos. 

Cabe a todos os responsáveis pela gestão educacional zelar pela 

conquista e/ou manutenção da motivação de professores e alunos, bem como 

de todos os profissionais trabalhadores em educação, como forma de alcançar, 

concretamente, uma educação de resultados. 
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO 

TEMA: OS PROFESSORES E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A (DES) 
MOTIVAÇÃO PARA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1ª A 4 ª SÉRIE) DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DE 
NEIVA 

 

1. VOCÊ SE CONSIDERA UM (A) PROFESSOR (A) MOTIVADO (A)? 

(     ) SIM (     ) NÃO 

POR QUÊ? 

 

 

2. AS SUAS AULAS MOTIVAM OS ALUNOS PARA A APRENDIZAGEM? 

 

3. VOCÊ UTILIZA TÉCNICAS MOTIVADORAS NAS SUAS AULAS? 

(     ) SIM (     ) NÃO 

QUAIS? 

 

 

4. O QUE O MOTIVA PARA O TRABALHO? 

 

 

5. O QUE VOCÊ ACHA QUE PODE SER FEITO PARA MOTIVAR SEUS 
ALUNOS? 
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6. O PROFESSOR DESMOTIVADO PODE DESMOTIVAR SEUS ALUNOS? 

 

7. A DESMOTIVAÇÃO DO PROFESSOR INTERFERE NA APRENDIZAGEM 
DOS ALUNOS? 

(     ) SIM (     ) NÃO 

POR QUÊ? 
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ANEXO 2 

GRÁFICOS 

QUESTÃO 1 
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QUESTÃO 2 
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QUESTÃO 3 
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QUESTÃO 4 

 

 

 

QUESTÃO 5 

 

 



 

 
 
 

47

QUESTÃO 6 
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QUESTÃO 7 
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ANEXO 3 

 

 

CAPA 
A Educação, vista pelos olhos do professor 

NOVA ESCOLA e Ibope entrevistaram professores de redes públicas de todo o país e concluíram: 
eles amam a profissão, mas só 21% estão satisfeitos com ela. E, apesar de classificarem a formação 
inicial como excelente, reconhecem não estar preparados para a realidade da sala de aula 

Paola Gentile  
Colaborou Patrícia Cassi 

Pesquisa exclusiva  

  

 

  

Você conhece bem esta realidade: o professor adora a profissão,mas não está satisfeito 
com ela. Sabe que é parte de sua função preparar os alunos para um futuro melhor e 
gosta de ver as crianças aprendendo, porém se ressente por ter de providenciar a 
Educação global (valores, hábitos de higiene etc.) que a família não dá. NOVA 
ESCOLA e Ibope conversaram com 500 professores de redes públicas em todas as 
capitais brasileiras e os números são muito reveladores da situação em que se encontram 
nossos educadores. 

63% relatam viver em nível significativo de estresse.  

48% sentem falta de mais segurança contra a violência. 

mailto:paola.gentile@abril.com.br?subject=Site%20-%20Ed.207
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54% estão descontentes com os benefícios,47% com o salário e 47% com a 
sobreposição de papéis (em relação à família dos alunos). 

21% estão satisfeitos com a profissão (um número assustador: em pesquisas 
similares o índice oscila entre 40 e 60%,c hegando a 80% em algumas áreas que 
podem ser chamadas de privilegiadas). 

Ao mesmo tempo, muitos se queixam do trabalho duro e (o pior) não reconhecido pela 
sociedade. 

53% têm no amor à profissão sua principal motivação.  

63% trabalham no que gostam. 

83% têm consciência da importância da profissão de professor. 

80% já participaram de cursos de capacitação depois de formados. 

A pesquisa foi feita com o objetivo principal de investigar como os professores 
brasileiros se relacionam com o trabalho, os alunos e a escola e de que forma eles 
enxergam o futuro da profissão. Nesta reportagem, você vai encontrar diversos números 
– e também uma análise muito especial para ref letir sobre alguns desses dados.Para 
debater os resultados obtidos, NOVA ESCOLA convidou um grupo de educadores de 
diferentes áreas, todos com contato direto com a sala de aula e com a formação inicial e 
continuada dos nossos docentes. São eles: Celso Favaretto, filósofo da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo (USP), Lino de Macedo, pedagogo do Instituto 
de Psicologia da USP, Luis Carlos de Menezes, do Instituto de Física da USP, Maria 
Cristina Mantovanini, psicopedagoga do Instituto Vera Cruz, em São Paulo, Sônia 
Kruppa, socióloga da USP e da Fundação Santo André, Telma Weisz, especialista em 
Psicologia da Aprendizagem e assessora pedagógica da Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo, e Vera Trevisan, psicóloga da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas. 

Base frágil  

As três maiores surpresas da pesquisa apareceram justamente nas questões sobre a 
relação do professor com seu público-similaalvo e com o ambiente de trabalho. 

Os alunos são vistos como desinteressados e indisciplinados e são percebidos, junto 
com a família, como os principais problemas da sala de aula. “Quando o profissional 
não se sente capaz de cumprir sua tarefa – no caso, planejar, ensinar e fazer com que a 
maioria adquira conhecimento –, tende a responsabilizar fatores externos, apontando 
justamente para os lados mais frágeis do sistema”, afirma Maria Cristina Mantovanini. 

A formação inicial é apontada pela maioria como “excelente”. Mas, ao mesmo tempo, 
reconhecem não estarem preparados para o dia-a-dia dentro da sala de aula.“Como a 
relação entre a motivação e a prática de ensino quase não aparece, muitos 
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provavelmente não se dão conta de como a graduação foi ineficiente”, observa Telma 
Weisz. 

As secretarias (municipais e estaduais) de Educação e o Ministério da Educação 
praticamente não aparecem como atores importantes da realidade do Magistério. É 
igualmente preocupante porque essas instituições deveriam ser as provedoras não só das 
políticas públicas mas também de toda a infra-estrutura e das condições gerais para que 
a aprendizagem ocorra. “O professor não se enxerga como parte do sistema e, por isso, 
se sente tão sozinho na difícil tarefa de ensinar”, enfatiza Sônia Kruppa. 

A pesquisa  

AMOSTRA 500 professores das redes públicas municipais,est adual e federal 

IDADE De 25 a 55 anos  

TÉCNICA DE PESQUISA Entrevistas individuais,c om questionário 
estruturado,realizadas de 20 de junho a 19 de julho de 2007  

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL 50% Sudeste 21% Nordeste 11% Norte 10% 
Centro-Oeste 8% Sul 
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