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O presente estudo analisou o nível de motivação e satisfação dos professores do nível 
fundamental da rede pública federal da cidade de Aracaju, na percepção deles. Foi aplicado 
um questionário com 11 professores, escolhidos de maneira aleatória. A presente pesquisa 
caracterizou-se como descritiva, por identificar o perfil dos professores. Um ponto importante 
destacado foi que os professores criticam o reconhecimento da comunidade enquanto que 
apontam como ponto positivo o reconhecimento dos superiores. Ressaltam como um dos 
benefícios de maior relevância a facilidade de emprego. Destaca ainda a satisfação quanto o 
exercício da profissão e a possibilidade de “dividir conhecimentos” com os alunos. Tendo 
como sugestão para novas pesquisas a avaliação motivacional dos profissionais para o 
desenvolvimento em sua carreira. 

PALAVRAS-CHAVE: Motivação; Professor; Educação. 
 

This study examined the level of motivation and satisfaction of school teachers, the federal 
system of the city of Aracaju, in the perception of them. We administered a questionnaire 
with 11 teachers, chosen randomly. This research has been characterized as descriptive, to 
identify the profile of teachers. An important point highlighted was that teachers complain 
that the recognition of the community as a positive point that link the recognition of their 
superiors. Stand out as one of the benefits of greater relevance to ease of use. It also 
emphasizes the satisfaction of the profession and the possibility of "knowledge divide" with 
students. Taking as a cue for further research to assess the motivational professional 
development in your career. 
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Propósito do Estudo 

 

A importância do tema decorre do fato de ser um tema relevante no que tange o 

desempenho dos profissionais da educação, neste estudo com foco no professor, e a 

importância da motivação para o trabalho principalmente em se tratando de uma classe 

prestadora de serviços, uma vez que são eles quem está em contato com o tomador de serviço, 

ou seja, a comunidade, pois se entende que uma pessoa altamente motivada trabalhará com 

mais afinco para atingir elevadas metas de desempenho. 

O número de profissionais da área de educação é escasso diante da demanda das 

escolas públicas do Brasil, o que tem refletido diretamente na motivação destes profissionais. 

O Colégio de Aplicação (CODAP) estipula que possui 11 professores efetivos e 17 

professores substitutos, o que mostra que a escola possui menos de 50% da quantidade de 

professores efetivos. 

O tema proposto é viável devido facilidade de acesso às informações no Colégio 

de Aplicação e sindicato de professores pelos pesquisadores, visto que eles trabalham em uma 

fundação pública federal de educação. 

Contudo, o propósito de conhecer os motivos mais relevantes de motivação 

laboral, é contribuir para a melhoria das condições de trabalho, gerar oportunidades de 

desenvolvimento das atividades desempenhadas, despertar nas escolas uma visão crítica da 

forma com que vem sendo encarado o tratamento dispensado aos seus colaboradores 

(professores), facilitando a definição e a organização das ações corretivas de maneira pró-

ativa para a condução e modernização da relação escola e comunidade. Isto será possível 

graças ao feedback do presente trabalho para as escolas. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Motivação 

 

Vários autores desenvolveram estudos sobre a motivação. A teoria de Abraham 

Maslow (1943) é a mais conhecida, e se baseia na hierarquia das necessidades humanas, onde 

estão dispostas em uma pirâmide de importância e de influência do comportamento humano. 

Na base da pirâmide estão as necessidades mais baixas e concorrentes, enquanto que no topo 
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estão as mais elevadas. Maslow defende que quando uma necessidade de categoria inferior 

estiver relativamente bem satisfeita, então surgirá um novo grupo de necessidades. 

A escala está arranjada da seguinte maneira: 

 

   Auto-realização 

    Estima 
 

Sociais 
 

Segurança 
 

Fisiológicas 

Figura 01 – Hierarquia das necessidades 

Fonte: Maslow (1943, apud STEPHENS, 2003, p. 1). 
Necessidades Fisiológicas (fome, sede, cansaço), para Maslow (1943, p. 373): 

Não há duvida de que estas necessidades fisiológicas sejam as mais 
preponderantes de todas. O que isto dignifica especificamente é que quando 
o ser humano está extremamente carente de tudo em sua vida, é mais 
provável que o que mais lhe motive sejam as necessidades fisiológicas, e 
não outras. Estima-se que uma pessoa carente de alimento, segurança, amor 
e estima anseie por comida acima de tudo. 
Se todas as necessidades estiverem insatisfeitas e o organismo for dominado 
pelas necessidades fisiológicas, todas as outras necessidades podem 
simplesmente desaparecer ou serem postas em segundo plano. 

Necessidades de Segurança (estabilidade, defesa de qualquer perigo real ou 

imaginário), segundo Maslow (1943, p. 376),  

se as necessidades fisiológicas estão relativamente bem satisfeitas, então 
surgirá um novo grupo de necessidades que podemos classificar 
genericamente como necessidades de segurança, onde praticamente todas as 
coisas parecem ser menos importante do que a segurança (às vezes, até 
mesmo as necessidades fisiológicas que estão sendo satisfeitas são agora 
subestimadas). 

Necessidades Sociais (associação, participação, aceitação por parte dos colegas, 

troca de amizades, afeto e amor), Maslow (1943, p. 381) diz que nesta categoria “o indivíduo 

ansiará por relações de afeto com as pessoas em geral, a saber, por um lugar em seu grupo, e 

se esforçará intensamente para atingir a sua meta”. 

Necessidades de Estima (autoconfiança, valor, força, capacidade e adequação de 

ser útil e necessário para o mundo), segundo Maslow (1943, p. 381): 

A satisfação das necessidades de auto-estima conduz a sentimentos de 
autoconfiança, valor, força, capacidade e adequação de ser útil e necessário 
para o mundo. Mas a frustração destas necessidades produz sentimentos de 
inferioridade, de fraqueza e de inutilidade. Estes sentimentos, por sua vez, 
fazem surgir o desânimo básico ou as tendências compensatórias ou 
neuróticas. O reconhecimento da necessidade de autoconfiança básica e um 
entendimento de como as pessoas inúteis são desprovidas disso podem ser 
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facilmente atingidos a partir de um estudo de diversas neuroses 
traumáticas. 

Necessidade de Auto-realização (independe de recompensas externas) trata-se do 

“desejo da pessoa tornar-se mais do que é e de vir a ser tudo o que pode ser” (MASLOW, 

1943, p. 383). 

Na busca de uma explicação para o comportamento das pessoas no trabalho, 

Frederick Herzberg (1959) formulou a chamada teoria dos dois fatores ou teoria motivação-

higiene. 

Em seu estudo foi realizado entrevistas com engenheiros e contadores de algumas 

indústrias. Na entrevista, deviam indicar que tipos de coisas os tornavam infelizes ou 

insatisfeitos no trabalho, além de dizer quais as que os tornavam felizes e satisfeitos. 

Analisando os dados das entrevistas, Herzberg concluiu que o homem tem duas 

categorias de necessidades: 

FATORES MOTIVACIONAIS 
(Satisfacientes) 

FATORES HIGIÊNICOS 
(Insatisfacientes) 

Conteúdo do Cargo 

(Como a pessoa se sente em relação ao seu cargo) 

Contexto do Cargo 

(Como a pessoa se sente em relação à sua empresa) 

1. O trabalho em si 

2. Realização 

3. Reconhecimento 

4. Progresso profissional 

5. Responsabilidade 

1. As condições de trabalho 

2. Administração da empresa 

3. Salário 

4. Relações com o supervisor 

5. Benefícios e serviços sociais 

Quadro 01 – Fatores motivacionais e fatores higiênicos 
Fonte: Chiavenato (2000, p. 399). 

Fatores higiênicos (insatisfacientes): ou fatores de manutenção ou ainda 

extrínsecos. Refere-se às condições que rodeiam as pessoas enquanto trabalha, englobando as 

condições físicas e ambientais de trabalho, o salário, os benefícios sociais, as políticas da 

empresa, o tipo de supervisão recebido, o clima de relações entre a direção e os empregados, 

os regulamentos internos, as oportunidades existentes, dentre outros. Estes fatores, quando 

ótimos, apenas evitam a insatisfação, pois não elevam a satisfação, e quando a eleva, não a 

mantém elevada por muito tempo. 

Fatores motivacionais (satisfacientes): ou fatores intrínsecos, indicam os fatores 

de satisfação que incluem sentimentos de realização, crescimento profissional e 

reconhecimento que uma pessoa pode sentir no serviço que oferece desafio e amplitude. Estes 

fatores, quando ótimos, estimulam a satisfação das pessoas no trabalho, entretanto quando 

precários, evitam a satisfação. 
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A teoria da fixação de objetivos proposta por Edwin Locke (1960) defende que a 

fixação de objetivos constitui a maior fonte de motivação. “A intenção de lutar por um 

objetivo é a maior fonte de motivação no trabalho” (LOCKE, 1960, apud ROBBINS, 2005, p. 

141). Ou seja, um objetivo diz ao funcionário o que é precisa ser feito e quanto esforço terá de 

despender em seu alcance. Outras características como objetivos específicos, objetivos 

difíceis (quando aceitos), e o feedback dado aos funcionários, conduzem ao melhor 

desempenho. 

Robbins (2000, p. 142) ressalta a seguinte conclusão geral: 
as intenções – quando articulações em termos de objetivos específicos e 
difíceis – são uma fonte motivacional poderosa. Sob as condições adequadas, 
elas podem conduzir à melhoria de desempenho. Entretanto, não existe 
evidência de que esses objetivos estejam associados ao aumento da 
satisfação com o trabalho. 

A teoria da Expectância, proposta por Victor Vroom (1964) procura explicar a 

motivação para produzir, baseia-se em objetivos intermediários e gradativos (meios) que 

conduzam a um objetivo final (fins). Destaca três fatores que determinam nos empregados a 

motivação para produzir: 

Objetivos individuais, ou seja, a força do desejo de atingir objetivos; 

A relação que o indivíduo percebe entre produtividade e o alcance de seus 

objetivos individuais; 

Capacidade de o indivíduo influenciar seu próprio nível de produtividade, à 

medida que acredita poder influenciá-lo. 

A força da motivação de uma pessoa para desempenhar-se bem (esforço) 
depende de quanto ela acredita poder conseguir aquilo que tenta fazer. 
Quando alcançar seu objetivo (desempenho), será adequadamente 
recompensada? E, se for recompensada pela organização, será que a 
recompensa satisfará seus objetivos individuais? (Robbins, 2000, p. 350). 

Com o objetivo de aprimorar a hierarquia das necessidades de Maslow, Clayton 

Alderfer (1969), alinhou-a com a pesquisa empírica. Esta nova hierarquia foi chamada de 

ERG. 

Alderfer divide as necessidades essenciais em três grupos: existência, 

relacionamento e crescimento, daí a sigla ERG em inglês: Existence, Relatioship, Growth. 

A figura abaixo ilustra simplificadamente a relação entre as teorias de Maslow e 

Alderfer:  
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                   Auto-realização 

          Estima                 Crescimento 
 

        Sociais                   Relacionamento 
 

 

                    Segurança 
                                      

                   Fisiológicas              Existência 
 

      Maslow                            Alderfer 

 

Figura 02 – As relações entre a teoria de Maslow e Alderfer 
Fonte: Adaptado de Santos (2003, p. 18). 

 
Resumindo, a teoria ERG argumenta, assim como Maslow, que as 
necessidades de nível baixo levam a um desejo de satisfazer as necessidades 
de nível superior; mas múltiplas necessidades podem operar em conjunto 
como motivadoras e a frustração em tentar satisfazer uma necessidade de 
nível alto, pode resultar na regressão a uma necessidade de nível inferior 
(ROBBINS, 2005, p. 137). 

A teoria das necessidades de David McClelland enfoca três necessidades: 

Necessidade de realização (nAch - need for Achievement): busca da excelência, 

de se realizar em relação a determinados padrões, de lutar pelo sucesso. 

Necessidade de poder (nPow - need of Power): necessidade de fazer outras as 

pessoas se comportarem de uma maneira que não fariam naturalmente. 

Necessidade de associação (nAff - need for affiliation): desejo de relacionamentos 

interpessoais próximos e amigáveis. 

 

METODOLOGIA 

 

Para facilitar seu delineamento, a pesquisa foi dividida nas seguintes partes: 

caracterização do estudo, definição e operacionalização das variáveis, universo e amostra, 

método e instrumento de coleta de dados e tratamento dos dados. 

A metodologia utilizada no presente estudo foi a pesquisa descritiva, que de 

acordo com Gil (1999, p. 44) procura “mostrar as características de determinada população ou 

fenômeno, ou ainda, o estabelecimento de relações entre as variáveis”. 

Foram tomadas por base as seguintes variáveis: perfil do professor; benefícios 

percebidos; condições de trabalho e reconhecimento. 

De acordo com dados fornecidos pelo CODAP – Colégio de Aplicação, 

considerou-se como população para este estudo o número de professores ativos no colégio no 

ano de 2010, ou seja, 28 (vinte e oito) pessoas e, para a efetivação da pesquisa foi delimitada 
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uma amostra dentro da população estudada, totalizando 11 professores. Define-se amostra 

como sendo “uma parte do universo (população) escolhida segundo algum critério de 

representatividade” (VERGARA, 2003, p. 50).  

Antes da coleta efetiva dos dados junto à amostragem, foi-se efetuado um pré-teste 

para averiguar se o questionário poderia ser facilmente respondido pelos entrevistados, 

visando um resultado mais próximo possível da realidade, sem desvios. 

Feito o pré-teste e retificando-se as inconsistências, o questionário foi aplicado 

junto aos 11 professores que estiveram em exercício no ano corrente. 

Após a fase da coleta de dados foi necessário que as informações fossem tabuladas 

e analisadas. A fim de processar os dados coletados no questionário, foram utilizados recursos 

computacionais compatíveis com a natureza da pesquisa, orientados pelo software estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), em sua versão para microcomputadores, 

com o auxílio dos programas Word e Excel. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de um cenário de constantes mudanças, numero crescente de escolas 

particulares e necessidade de um ensino com qualidade, torna-se imprescindível que as 

escolas invistam em estratégias que maximizem a motivação dos seus componentes, em 

especial para os prestadores de serviços, neste caso os professores, pois são eles quem 

refletem a imagem escolar na comunidade. 

A simples manutenção de altos graus de motivação não tem garantido a fidelização 

dos empregados, o que exige das organizações práticas de Recursos Humanos mais 

elaboradas, que avaliem um número maior de variáveis. 

Dentro desta perspectiva, nunca foi tão atual a prática dos recursos humanos nas 

empresas através de pesquisas direcionadas às expectativas do empregado diante de sua 

profissão, e a partir disto, estabelecer as melhores ações no ambiente organizacional a fim de 

manter os empregados motivados, e assim refletindo em seu desempenho junto aos alunos. 

Entretanto, algumas limitações são claras no presente trabalho. Não se pode inferir 

que as percepções em outras escolas públicas (estadual ou municipal) sejam semelhantes aos 

resultados aqui levantados, uma vez que o CODAP trata-se de uma escola pública Federal, 

pois este é regido por uma legislação especifica (Lei 8.112), assim o que rege a profissão de 

professor talvez tenha diferentes cláusulas em outros órgãos. 
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Maslow, em sua teoria, destaca as necessidades sociais como impulsionadores 

motivacionais. Entretanto, os professores criticam o reconhecimento da comunidade, que 

expressa destratos quanto ao profissional, pois estes quando se dizem professores, a 

comunidade costuma comentar: “pobre”, “sofredor”, “quer morrer de fome”, “um fardo”, 

“pouco valorizada”, “como faz para sobreviver?”. A fim de minimizar este impacto a escola 

pode despertar na sociedade a necessidade e importância do professor, visto que a educação é 

o maior diferencial nos países mais desenvolvidos, e que o professor é o impulsionador de um 

senso critico na comunidade. Quanto ao reconhecimento junto aos superiores ou instituição de 

ensino (sociedade organizacional), os profissionais mostram-se com elevados níveis de 

motivação, visto que seus superiores dispensam um ótimo tratamento aos subordinados, e a 

escola mostra-se sendo sempre receptiva a críticas e sugestões e possibilitando o crescimento 

dos profissionais na instituição. 

 É ressaltado como um dos benefícios de maior relevância a facilidade de 

emprego, visto que a educação é uma necessidade de toda sociedade, e que mesmo em locais 

onde o acesso seja dificultado, podemos encontrar escolas, ou ainda poderíamos citar o ensino 

com aulas particulares. Outro ponto destacado foi a satisfação quanto o exercício da profissão 

e a possibilidade de “dividir conhecimentos” com os alunos, que se trata de um impulsionador 

intrínseco, como já destaca Herzberg em seus fatores satisfacientes. 

A faixa etária predominante está entre 31 e 50 anos destacando-se 60% de 

profissionais do sexo feminino com idade em média de 39 anos e 40% do sexo masculino, 

que em média têm 31 anos, isto mostra que a associação que se tinha de que, a profissão de 

professor está voltada para o sexo feminino tem modificado cedendo espaço, também à mão-

de-obra masculina. Entretanto a idade entre 35-40 anos é usualmente apontada como uma fase 

critica no desenvolvimento profissional dos professores influenciando a forma como estes se 

relacionam com os alunos, no sentido de um maior distanciamento afetivo, sendo 

questionadas e reestruturadas as ilusões e os objetivos (JESUS; SANTOS, 2004, p. 46). 

Apesar dos pontos negativos, pôde-se concluir que o nível econômico está entre 

médio e alto, e seus profissionais estão qualificando-se cada vez mais, e conseqüentemente, 

prestando serviços com uma maior qualidade. A predominância com 56% de professores 

especialistas não é um indicativo tão grande da procura de qualificação, visto que somente 

11% possui Doutorado. Comparando Escolaridade x Idade, percebemos que os profissionais 

com mais idade possuem apenas a Especialização, o que demonstra uma acomodação dos 

profissionais e da instituição. 
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Comparando escolaridade x crescimento na empresa, vê-se que a predominância é 

de “razoável” o que poderia justificar a não procura pelo desenvolvimento na carreira. Assim 

torna-se necessário uma maior atenção dos gestores escolares no que tange o crescimento 

organizacional, visto que a escolaridade dos professores poderia melhorar mais, e com isto a 

qualidade nos serviços. A passagem do nível de escolaridade de Graduados para Especialistas 

pode ter gerando uma expectativa de crescimento na organização, e esta não ocorrendo, 

causou uma frustração nos profissionais, bloqueando a procura pelo Mestrado ou Doutorado. 

Vroom salienta que os objetivos individuais são fatores que determinam a motivação para 

produzir. Uma sugestão para novas pesquisas seria: Avaliar a motivação dos profissionais 

para o desenvolvimento em sua carreira. 
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