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RESUMO  

O presente artigo objetiva compreender os motivos do envolvimento de professores na escola, 
na perspectiva de entender como essa motivação reflete no aluno e as relações na escola. Para 
tanto, procurou investigar como os professores se motivam para lecionar na escola pública e 
os fatores que mais interfere nas relações presentes no contexto desta unidade de ensino. O 
artigo aborda teorias de autores, sobre aspectos motivacionais, e a escola enquanto instituição 
formadora. As teorias sobre o tema motivação são  enumeras, nao  bastando somente escolher 
entre elas uma que torne capaz de motivar o individuo, pois cada um, é motivado de uma 
diferente maneira, de acordo com suas necessidades e seus valores sociais. De modo que as 
experiências do individuo, seus planos, como ele ve o mundo, interfere no modo como 
reagem aos estímulos motivacionais. Os quais sao diferenciados de pessoa para pessoa o que 
repercute nas formas de organizações, da escola. 

 Palavras chave: motivação, professor, escola 

 

RESUMEN 
 
El actual artículo objetivo para entender las razones del envolvement de profesores en la 
escuela, en la perspectiva de entender como esta motivación refleja en la pupila y las 
relaciones en la escuela. Para de tal manera, buscó para investigar como los profesores si 
motivan a lecionar en la escuela pública y los factores ese más intervienen con los regalos de 
las relaciones en el contexto de esta unidad de la educación. El artículo acerca a las teorías de 
autores, en aspectos de los motivacionais, y a la escuela mientras que institución del 
formadora. Las teorías en la motivación sujeta son enumeran, no sólo siendo bastantes para 
elegir entre ellos uno que que llegue a ser capaz para motivar al individuo, por lo tanto cada 
uno, se motiva de una diversa manera, de acuerdo con sus necesidades sociales y sus valores. 
De la manera que las experiencias del individuo, sus planes, como él ve el mundo, intervienen 
con la manera mientras que reaccionan a los stimulatons de los motivacionais. Cuál se 
distingue de la persona para la persona qué él rees-eco en las formas de organizaciones, de la 
escuela. 
 
Palabras clave: motivación, profesor, escuela. 
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INTRODUÇÃO   

Este artigo o objetiva apontar as principais teorias motivacionais, apresentando a visão 

de alguns autores, acerca de como ela se define a ideia de escola enquanto instituição 

formadora.  Buscará também entender a motivação, enquanto estímulos e que têm efeitos 

diferentes nos individuos.  

A motivação aparece de acordo com as necessidades vivenciadas por cada individuo, seja 

essa qual for, ele sempre vai precisar estar motivado para poder suprir-la, podendo ser um objetivo 

como também uma meta, para tanto ele precisa estar motivado, conforme afirma Chiavenato, 

 

Várias teorias tentam interpretar de maneira diferente e enfatizar certos aspectos 
de motivação; O conceito de motivação está intimamente relacionado com o 
comportamento e desempenho das pessoas; A motivação das pessoas certamente 
envolve metas e objetivos; Existem diferenças fisiológicas, psicológicas e 
ambientais das pessoas que são fatores importantes na explicação da motivação 
(CHIAVENATO, 2004, p.150). 
 
 

Em 1954, Abraham Maslow afirma que as necessidades humanas estão relacionadas 

em uma série de níveis ou estágios, definido-as como primárias e secundárias. As 

necessidades primárias são de natureza fisiológicas e de segurança; as necessidades 

secundárias são as sociais, de estima e de auto-realização do individuo. Cada nível nesta 

hierarquia deve ser alcançado e conquistado antes que o indivíduo possa ir para o próximo 

nivel. Vale destacar que no nível inferior estão as necessidades fisiológicas (fome, sede, sono, 

sexo), e que Maslow supõe  que, quando uma pessoa conquista estes niveis essenciais, passa  

para um outro nivel que envolve as necessidades de segurança a exemplo da defesa, proteção, 

salário, casa própria, saúde, aposentadoria, emprego e outros. Ao atingir este nivel sentir-se 

seguro e protegido quanto contra ferimentos e danos, a pessoa avança para um  próximo nível: 

o das necessidades sociais a exemplo: relacionamento, amor, fazer parte a um grupo de 

referencia dentre outras e no terceiro nível, a aceitação e a afetividade que dará origem a um 

quarto nivel que é definido como o das necessidades de estima (auto-estima, o 

reconhecimento, status, prestígio perante a algun grupo), conforme demostrado na figura 1 

Pirâmide das necesidades.  

  Figura 1 - Pirâmide das necessidades de Maslow 

 

                                                                                                                                                         
2 Orientadora, Professora  da UFS, email: marjonaso@ufs.br 
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Fonte: extraído da obra de CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos, 1995. 
 

No topo da piramide, encontra-se as necessidades de auto-realização. Este último nível 

significa a realização de potenciais e a expressão do crescimento do individuo. Para Maslow 

citando Chiaventao (1995), na medida que as necessidades são atingidas em cada nível, o 

indivíduo tem sua atençao voltada para ao próximo nivel. Entretanto, para ele, as pessoas 

podem subir ou descer na piramide hierarquica, a  exemplo, tenho sede, tratarei de atender 

esta necessidade, não importa a  ordem na pirâmide onde me encontro. 

 

Algumas criticas foram feitas a esta teoria, de que […] praticamente nenhuma 

comprovação que testasse a sua validade na prática (BERGAMINI, 2006). Para Kwasnicka 

(2003), nenhuma necessidade é sempre totalmente satisfeita; além disso, as necessidades de 

nível mais baixo terão sempre influência no comportamento. 

Para Campos (1995), a motivação estar relacionado ao nível médio de satisfação de um 

determinado grupo de pessoas. É o estado de saúde mental psíquico do grupo. De acordo com 

Ribeiro citando Frederick Herzberg3, existem dois tipos de fatores que influenciam a motivação e a 

produtividade de funcionários, a saber: fatores econômico-higiênicos4 e fatores motivacionais5. 

                                                 
3 (Lynn, Massachusetts, EUA, 18 de Abril de 1923 - 19 de Janeiro de 2000, Salt Lake City, Utah) foi o autor da 
"Teoria dos Dois Fatores" que aborda a situação de motivação e satisfação das pessoas. 
4 Fatores Higiênicos: Ou fatores extrínsecos, pois se localizam no ambiente que rodeia as pessoas e abrange  as 
condições dentro das quais elas desempenham seu trabalho. Como essas condições são administradas e decididas 
pela empresa, os fatores higiênicos são: o salário, os benefícios sociais, o tipo de chefia ou supervisão que as 
pessoas recebem de seus superiores, as condições físicas e ambientais de trabalho, as políticas e diretrizes da 
empresa, o clima de relações entre a empresa e as pessoas que nela trabalham os regulamentos internos, etc. São 
fatores de contexto e  se situam no ambiente externo que cercam o indivíduo. 
5 Fatores Motivacionais ou fatores extrínsecos, pois estão relacionados com o conteúdo do cargo e com a 
natureza das tarefas que o indivíduo executa. Assim sendo, os fatores motivacionais estão sobre controle do 
indivíduo, pois estão relacionados com aquilo que ele faz e desempenha. 
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Conforme Chiavenato (1995), o significado da palavra "higiene" tem reflexo de 

carácter preventivo e para demonstrar  que se destina a afastar as condições desagradáveis.  

Destancando-se os seguintes fatores: as condições de trabalho e conforto; políticas da 

organização e ou  administração; relações com os superiores hierarquicos; salários; segurança 

no cargo; relação com os colegas; benefícios sociais; modelo de gestão dentre outros.  

 

Em relaçao ao tema motivação Chiavenato (1995), esse envolve os sentimentos de 

realização, de crescimento e de reconhecimento no ambito profissional, sendo manifestados 

por meio do exercício das tarefas e das atividades que possam oferecer desafios e significados 

para o trabalho, destacando-se: delegação de responsabilidade para o individuo; liberdade de 

decisao na execução do trabalho; promoção; uso pleno das habilidades de cada pessoa; 

ampliação de responsabilidades e  ou enriquecimento do cargo e outros. A figura 2, representa 

a ideia desses fatores para o individuo. 

 

Figura 2 - A teoria dos dois fatores de Herzberg 

 

 

Fonte: extraído da obra de CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos, 1995. 

Neste sentido, Chiavenato afirma que para Herzberg, existe a possibildade de que um 

empregado possa estar descontente e satisfeito ao mesmo tempo. Citando um exemplo, ele 

pode estar insatisfeito com as diretrizes da empresa em relação a questões do banco de horas 

extras, mas satisfeito com o elogio de um cliente, sobre seu desempenho profissional. Assim 

para Herzberg, identificar os fatores higiênicos e motivacionais é ter como parametro para 

motivação de um individuo numa perspectiva de analise para identificar como cada individuo 

enfrenta situaçoes adversas.  

Ressalta-se que a teoria de Herzberg teve críticas, pois algumas pessoas atribuem seus 

sentimentos de satisfação com seus próprios talentos e os de insatisfação aos outros. "O 

inimigo está lá fora", conforme adverte Senge (2005). Satisfação ou insatisfação, neste caso, 
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passa ser uma questão de ego. Além disso, Chiavenato (1995) critica essa teoria por "basear -

se em uma pesquisa de pequena amostra e fazer generalizações a partir dela" (p.53). 

Na década de 1960, a teoría das necesidades adquiridas de David McClelland tomou 

como paramentro, assim como Maslow, a questão das necessidades identificando três: poder, 

afiliação e realização. Diferenciando-se entre essa teoria e a de Maslow é que McClelland 

afirma que estas necessidades podem ser aprendidas, não  são natas do individuo, são 

adquiridas com convívio social a exemplo do: 

• poder -  status, prestígio, posições de influência; 

• afiliação – relacões de afeto;  

• realização  - auto-estima e á auto-realização. 

Para Murray (1986) esta teoría defende que diferentes indivíduos têm diferentes níveis de 

cada motivo, mas nunca a inexiste de qualquer deles, a exemplo o da realização (auto-estima).  

Tais motivos têm relação íntima na resolução de possiveis  problemas. Sendo assim, quando o 

indivíduo tem sucesso, utilizando-se de um determinado meio, tende a repeti-lo para a 

solucionar  outros problemas, o que definirá o estilo da pessoa.  

A teoria de McClelland equipara-se com os níveis mais elevados da pirâmide de 

Maslow e se aproxima dos fatores motivacionais de Herzberg e, a exemplo deles, também não 

teve suas teorias comprovadas cientificamente. Ja a teoría de  Alderfer, em 1969, reduziu a 

pirâmide de Maslow de cinco níveis, para apenas três níveis de necessidades de motivação, 

denominando a teoria ERC, assim designadas: 

• necessidades de existência (E): o desejo de bem-estar fisiológico e as exigências 

materiais necessárias á para existir; 

• necessidades de relacionamento (R): o desejo de satisfação das relações interpessoais e 

interação social; 

• necessidades de crescimento (C): o desejo internalizado de crecer continuamente e 

desenvolver-se pessoal. 

 

Santos (2010) afirma que esta teoría se assemelha á teoria de Maslow, reduzindo a 

três, os níveis de necessidades. Contudo, diferenciando-se quanto á flexibilidade existente nas 

etapas, ou seja, o individuo pode passar de uma etapa para outra sem que os niveis anteriores 

seja satisfeita, assim como a teoria de Maslow, a teoria de Alderfer também a comprovaçao 

cientifica. 
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Na teoría de Douglas McGregor, década de 1960, ela associa a motivação á atividade 

de liderança, ou seja,  segundo ele o modo como os gestores vêem os colaboradores, mesmo 

que nao corresponda com uma visão real, ao se referir a teoría X e Y.  

Kwasnicka (2003) afirma que a teoria X define que o indivíduo não gosta do trabalho 

e que para fazê-lo necessita ser coagido, controlado, dirigido, ameaçado e nem mesmo um 

premio de recompensa fará com que o indivíduo tenha motivação para o trabalho, ele nao 

gosta de assumir responsabilidades, é pouco ou não tem ambicões  procurando  acima de tudo 

o bem estar da segurança. A teoria Y define que o desgaste do trabalho é natural como em 

qualquer outra tarefa ou atividade, e com isso o indivíduo deve ter autocontrole, no sentido de 

atingir seus objetivo, ele sente-se bem no trabalho, tem criatividade e potenciais  que poderam 

e devem ser exploradas, como demostrada na figura 3, abaixo. 

Figura 3 - Diferentes pressupostos da teoria X Y 

 

Fonte: extraído da obra de  CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos, 1995. 
 

A questão de ser X ou Y tanto pode se referir ao "ser" do próprio indivíduo como ao 

"ser"  de que esta acima do individuo dentro da escala hierárquica que o observa e avalia. Em 

outras palavras, o individuo pode não ser X, mas pode ser visto como tal pelo gestor, vice-

versa. 

Assim a motivação é o um conjunto de fatores psicológicos, conscientes ou não, de 

ordens fisiológicas, intelectuais ou afetivas, que determinam certo tipo de conduta em alguém. 

O individuo assim possui uma relação interdependente de suas faculdades mentais 

psicológicas com o desenvolvimento de atividades, aliadas ao consciente ou não. Sendo assim 

a motivação está intimamente ligado aos motivos que leva uma pessoa a algum estado ou 

atividade, sobretudo quando assume a função de professor numa instituição escolar, com o 

propósito de formar indivíduos para o contexto social.   
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A ESCOLA 

A escola foi criada no sentido de organizar os vários conhecimentos sobre 

determinadas áreas das ciências, para Alves e Garcia (2001), com o processo de criação da 

escola, se fizeram necessário a fragmentação disciplinar dos conceitos e ciências6, deste modo 

positivamente influenciando no desempenho do papel da escola.  

Conforme a LDB em seu Art. 12º. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola; 

VII - informar o pai e mãe, convivente ou não com seus filhos, e se for o caso os 

responsáveis leais sobre a freqüência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de 

sua proposta pedagógica da escola; (Lei nº 12.013/2009);  

VIII – Notificar ao conselho tutelar do município, ao juiz competente da comarca e o 

respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentam  

quantidade faltas acima de cinqüenta por cento do percentual permitido em lei (Lei nº 

10.287/2001).  

 

Para Oliveira a LDB expressamente “[...] Poe a escola na obrigação de ampliar o 

relacionamento com a família, esperando que não seja uma articulação somente para festa e 

reuniões, nos quais pais e comunidade sejam meros objetos receptores de informações e 

conceitos técnicos, dos quais muitas vezes. Desconhecem o significado (2009, p.36). 

 

Nesse sentido a escola é co-responsável pela formação dos sujeitos, o qual obriga o 

professor a participar efetivamente desse processo, como estabelece o Art. 13, inciso III – 

zelar pela aprendizagem dos alunos e VI – colaborar com as atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade, ou seja, “[...] remete á escola como se ela fosse a 

solucionadora dos graves problemas sócio econômicos que vive. Tal postura é extremamente 
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perigosa, porque pode atuar como conduta ideológica, desvirtuando a realidade e desviando 

responsabilidades (OLIVEIRA, 2009 p.37-38).       

 

Na concepção de Libâneo (2005), a escola é uma instituição social que tem como 

objetivo explícito desenvolver potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, 

através do processo de aprendizagem dos conteúdos (conhecimentos, habilidades, 

procedimentos, atitudes, e valores). A partir daí surge o desafio da escola, tornar o ambiente 

escolar em um meio que proporcione o aprendizado, onde ela deixe de ser apenas um local de 

encontro e passa a ser, além disso, ponto de saber e descobertas.  Segundo sua analise a escola 

tem um papel importante e “[...] insubstituível quando se trata de preparação cultural e 

científica das novas gerações para enfrentamento das exigências postas pela sociedade 

contemporânea” (LIBÂNEO, 2001, p.44). 

 

Para o desenvolvimento destas potencialidades requer que a figura do professor deve 

estar motivada, torna-se inviável que ele possa transmitir para aluno o conhecimento. Maslow 

complementa em suas teorias que o individuo tem níveis de satisfação que são alcançado 

gradativamente.  

Para que a escola mantivesse organizada, quatro princípios fundamentais surgiram: 

pedagogização do conhecimento7, grupalizaçao8, hierarquização9 e da centralização10.   

 

Segundo Bourdieu (1998), a escola11 tem o papel enquanto organização de educar, 

com princípios regulamentados segundo LDB, ao longo dos anos desenvolveram três papéis 

básicos e distintos. O primeiro, o papel transcendental, responsável por transformação tanto 

individual quanto coletivas social; segundo e de reproduzir as desigualdades no âmbito social, 

tornando assim a idéia de aceitação de que tudo não passa de algo predestinado; e nos dias de 

                                                                                                                                                         
6 No seu sentido mais amplo, ciência (do Latim scientia, significando "conhecimento") refere-se a qualquer 
conhecimento ou prática  sistemático. 
7 o conceito de competência - que surgiu em diferentes campos das ciências sociais - entrou na área da educação, 
em estreita relação com o aparecimento das pedagogias invisíveis. 
8 Um “conjunto de pessoas com objetivos comuns” pode ser um agrupamento e não um 
grupo. 
9 designa uma forma de organização de diversos elementos de um determinado sistema, em que cada um deles é 
subordinado do elemento que lhe está imediatamente acima (excepto, obviamente o primeiro que não é 
subordinado de nenhum dos outros) 
10 Função de ensinar transmitir conhecimento. 
11 Bourdieu (1998) define a escola como sendo um espaço de reprodução das estruturas sociais e de transferência 
de capitais de uma geração para outra. 
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hoje, ocasiona no desempenho seu papel sob características de uma visão dialética, com a 

capacidade de reproduzir tanto quanto de transformar simultaneamente. 

 

Napolitano (2002), evidencia que no século XIX até metade do século XX, a escola 

teve um papel hegemônico no processo de criação e na transmissão de valores, eram ações e 

conceitos de conhecimentos básicos. Contudo, este processo teria sido gradualmente 

‘dividido’ com os meios de comunicação, sobressaindo à televisão, pois apresenta um alto 

poder em massa, sendo assim canal de informação direto para a sociedade.  

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para a coleta dos dados foram aplicados questionários e tabulados em planilha no 

Excel de modo a sistematizá-los na possibilidade de caracterizar os sujeitos da pesquisa, o 

qual totalizou 08 (oito) professores os quais identificamos que 63% são do sexo feminino e 

37% sexo masculino. Quanto á idade o gráfico abaixo demonstra uma concentração entre a 

faixa de 25 a 40 anos, totalizando 50%, o que possivelmente caracteriza um publico que 

exerce a atividade de professor no mínimo de 10 anos. Seguido da faixa de até 25 anos com 

25% de concentração, o que denota possivelmente um publico jovem. Em seguida a faixa de 

acima de 40 anos com 25% de concentração, denota um publico que tem uma carreira na área 

com mais de 15 anos no exercício do magistério.  

Conclui-se que a profissão de professor, vem crescendo dentro da faixa etária de 25 a 40 

anos despertando nas pessoas o interesse em multiplicar conhecimentos, conforme gráfico 

abaixo. 

Gráfico 1 - Distribuição dos professores, segundo a idade 
 

 
                       Fonte: pesquisa de campo, dezembro de 2009. 
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 Em análise aos fatores que influencia na Motivação, quando perguntado os 

professores se a escola oferece oportunidades que a escola oferece para o desenvolvimento e 

crescimento do profissional em sala de aula, no tocante a capacitações, pode-se constatar que 

apenas 50% dos professores afirmam que o estabelecimento proporciona oportunidades, o que 

transcende de maneira direta no seu desempenho na sala de aula, os demais não opinaram a 

respeito das influencias motivacionais.  

 Quando perguntados se hoje são motivados a serem professores obtivemos que 50% 

afirmam que estão motivados para exercerem sua função. Seguido de 25% que não quiseram 

opinar. E 25% disseram não estar motivados, vale ressaltar que estes professores estão dentro 

da faixa etária de 25 a 40 anos de idade, o que pode ser um indicativo de que a escola tenha de 

rever seus métodos de ensino ou maneira de motivar os profissionais do quadro, delegando 

atividades que favoreça o desejo de participação de ações de intervenções na referida escola.  

 Em relação ao relacionamento com os colegas, os professores disseram que tem um 

bom relacionamento com seus colegas de trabalho 63%, já 37 % afirmaram que consideram 

suas relações afetivas de trabalho como ótimas. De acordo com esta analise podemos dizer 

que as relações afetivas contribuem para o bom desenvolvimento de profissionais dentro da 

escola. Reafirmando um dos quatro princípios fundamentais da escola; o da grupalização de 

Alves e Garcia (2001).  

 

Gráfico 2 - Distribuição quanto as relações 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo, dezembro de 2009. 
 

Quando perguntados se o estabelecimento proporciona condições satisfatórias de 

instalações físicas, observou-se que 25% disseram que a escola oferece boas instalações. Em 

seguida 75% disseram que o estabelecimento não proporciona condições de se trabalhar; 
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reclama de salas quentes, sem ventilações, não arejadas, o que dificulta no desenvolvimento 

das tarefas em sala de aula.  

Sobre ao reconhecimento pelo bom trabalho que exerce e pelo esforço em sala de aula, 

observou-se que 50% dos professores disseram que não são reconhecidos. Seguido de 37% 

que disseram que são reconhecidos e acrescenta que este vem dos alunos, contra 13% que 

disseram que às vezes são reconhecidos. 

Na analise sobre a articulação escola e professor, responderam sobre a necessidade de 

uma união que deve ser estabelecida, enquanto um passo importante para as mudanças 

conjuntamente da realidade, de modo a conscientizar os profissionais no processo de 

multiplicador dos saberes, sendo também importante a participação dos pais. Assim sugerem 

salas de capacitação diversificada para alunos e salas estruturadas para receber os pais para 

atualizações. 

Na perspectiva de apontar os motivos que levaram a torna-se professor destacou-se o 

sentimento de compartilhar o conhecimento e ser agente transformador dentro da sociedade 

por meio da educação escolar, expondo o sentimento de amor à profissão; as relações afetivas 

familiares e cultura da familiar.  As forças do mercado de trabalho por ser uma profissão que 

proporcione uma renda, seja ela fixa ou variável, a falta de opção. Nesta analise podemos 

observar que as teorias de Maslow sobre a necessidade de segurança quanto à questão 

financeira, encontra-se respaldado na entrevista e ainda observa o sentimento de amor, ou 

seja, nem sempre o fator de salário interfere na sua motivação enquanto professor.  

Quanto ao fato de escolher a escola estes responderam que foram escolhidos 

aleatoriamente, alguns responderam que escolheu a escola por que oferece comodidade, pois 

suas residências ficam próximas a unidade escolar e ainda por terem um diferencial de 

quantitativos reduzido de alunos no período noturno, turmas com ate 10 (dez) alunos; por 

acreditarem no trabalho da gestão escolar, que segundo eles tem efetuado um bom 

desempenho de acordo com o projeto político desta unidade desenvolvido na escola. Sobre a 

idéia de participação a pesquisa identificou que normalmente existe a participação ativa dos 

professores, nas atividades dentro do ambiente escolar, que englobam oficinas de teatro, 

semanas de ciências, reuniões de planejamento entre outras.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Diante dos resultados obtidos na pesquisa observou-se a motivação dos professores 

que trabalham na escola Sergio Francisco da Silva, no bairro lamarão em Aracaju, o que 

corrobora com as teorias apresentadas por: Maslow, Herzberg, Chiavenato, Alderfer, 

McGregor e McClelland que nos auxiliou a compreender os fatores motivacionais dos 

professores desta unidade de ensino.  

No tocante as problemáticas alguns fatores da escola contribui para uma diminuição da 

motivação do professor em sala de aula a exemplo: clima organizacional, instalações físicas, 

salário, gestão escolar, iluminação predial, relacionamentos interpessoais, interação e ainda 

nuancem significativas, prevalecendo às variáveis de natureza humanística, como, 

reconhecimento, valorização, afinidade com o trabalho e o relacionamento interpessoal. 

É interessante observar que os fatores que motivam o professor, quando ausente ou 

insuficiente se tronam também aspectos que influencia na desmotivação. Assim, uma tentativa 

de mensurar estes aspectos responsáveis pela desmotivação do professor nos leva a elencar os 

fatores: ambiente de trabalho, condições de emprego, processo de comunicação interna, 

relacionamentos com lideranças, estilo de liderança, ausência de perspectivas de crescimento, 

falta de planejamento, má gestão, condicionamento de metas não compatível, ausência de 

reconhecimento de resultados e sobrecarga de trabalho. 
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