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RESUMO 
 
Essa investigação versa sobre o tema a escola de tempo integral rumo à motivação, uma 
experiência vivenciada em uma escola de tempo integral, alocada no município de Arapiraca, 
Alagoas, com os alunos, os professores e gestores do Ensino Básico. Seu objetivo foi 
pesquisar o papel da motivação ofertada aos alunos através do processo do ensino e da 
aprendizagem motivado. A pesquisa que se fez presente nesse estudo foi do tipo bibliográfica 
e um estudo de caso, com uma abordagem qualitativa, teve como sustentáculo as literaturas 
pertinentes ao tema. Os instrumentos utilizados foram observações não estruturadas, 
conversas informais e análise de documentos. Conclui-se que a motivação é um elo entre o 
professor e o estudante para uma integração que exprime novas reflexões para melhores 
compreensões da educação em geral.  
 
Palavras-chave: motivação. Professor. Aluno. 
 
RESUME 
 
Cette investigation verse sur le thème à l’ école de temps integral destiné à motivation,  une 
expérience vécue dans une école de temps integral, située au Municipe de la  ville Arapiraca, 
d’ Etat d’ Alagoas, avec les élèves, les professeurs et gesteurs de l’ Enseignement Basic. Son 
objectf a été chercher le rôle de la motivation offertée aux élèves à travers du procès de l’ 
enseignement et de l’ apprentissage motivé. La recherche presente dans cet étude a été du type 
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bibliographique et un étude de case, avec une abordagem  qualitative,  a eu comme 
sustentation les littératures pertinentes au thème. Les instruments utulisés ont été les 
observations qui ne sont pas struturées, les conversations informelles et l’ analise de 
documents. A la fin on est arrivé à une conclusion : que la motivation est un lien entre le 
profeseur et l’ étudiant par la intégration qui exprime les nouvelles réflexions pour melhers 
compréhensions de l’ éducation en générale. 
 
Mots-cles : Motivation. Professeur ; Elève. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sendo a motivação aos alunos na gestão escolar um assunto que nos últimos tempos 

tem-se discutido bastante, e, a escola precisa assegurar o direito a uma educação para todos 

com qualidade, gratuita e com atendimento ao aprendente motivando-o esse assunto perpassa 

por novas expectativas. 

A gratuidade escolar é um direito de todos, portanto sente-se a necessidade de uma 

articulação com o processo político pedagógico da gestão escolar, bem como a relação 

professor, aluno, família e comunidade. Acentuando-se assim, uma crítica nesse contexto: “à 

escola restou, por imposição ou visão ingênua, a incorporação de uma linha que detém o 

predomínio da produção ou elaboração de um saber que não mais contemplam os anseios 

sociais” (ARAÚJO; NASCIMENTO; KFOURI, 2009, p. 11). 

Nesse olhar, os autores dão ênfase à qualidade do ensino, alargando-se, também, ao 

professor, ao aluno e à gestão como um todo. 

A partir dessa realidade questiona-se a problemática sobre o tema, o qual gera a 

inquietação sobre o que acontece. Portanto, como é a desestrutura familiar? É a metodologia 

inadequada? É a falta de compromisso do coletivo? É a escassez do material didático? 

Na tentativa de solucionar as dificuldades apresentadas levanta-se a hipótese. 

Necessário se faz uma tomada de decisão em face de todos aqueles que fazem educação, 

assumir coletivamente seu papel de motivação ao aluno para gerar forças hegemônicas, 

buscando na psicopedagogia, na psicologia, na pedagogia e em todas as disciplinas possíveis, 

adotar a valorização ao processo de motivação. 

Seu objetivo foi pesquisar o papel da motivação ofertada aos alunos através do 

processo do ensino e da aprendizagem motivado.  

A pesquisa que se fez presente nesse estudo foi do tipo bibliográfica e um estudo de 

caso, com uma abordagem qualitativa, teve como sustentáculo as literaturas pertinentes ao 

tema. Os instrumentos utilizados foram observações não estruturadas, conversas informais e 

análise de documentos. 
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 Observa-se, portanto que os professores, alunos e gestores escolares são elos 

integradores, que proporcionam novas perspectivas para o “ensinar” e o “aprender”. 

 

 

 

 

A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: RUMO À MOTIVAÇÃO 

 

Falar em gestão escolar significa dá novos sentidos a um assunto muito complexo. 

Essa investigação atém-se, inicialmente, a prática da relação professor-aluno, ou seja, 

educador e educando entendendo-se que sem a qual não há ensino-aprendizagem de 

qualidade. 

No primeiro momento desse trabalho, apresentam-se os aspectos do estudo e da 

motivação dentro da psicologia, tanto a convencional quanto a educacional, apresenta-se 

também as principais terminologias utilizadas no campo da motivação e sua aplicação na 

escola, além de possíveis soluções apresentadas por autores estudados no decorrer dessa 

pesquisa.  

No segundo momento, trata-se das medidas tomadas para buscar respostas de um 

problema, a falta de motivação na escola. Portanto, surgem medidas tomadas pelos gestores e 

os demais envolvidos. Atendo-se ao foco primordial, o aluno tendo como consequência sua 

motivação, envolvendo como fator determinante a interação entre o aluno e seu professor.  

Na última fase, persiste a relação da motivação na busca de bons resultados. 

Nessa perspectiva, sente-se que o professor, obrigatoriamente, precisa estar atento aos 

avanços e a rapidez dos acontecimentos que envolvem a ciência e o mundo contemporâneo, 

que apesar de seus avanços acelerados continua a requerer do educador habilidades para se 

motivar e ao mesmo tempo incentivar seus alunos, mediando à construção do saber, após 

apropriar-se de outros saberes. Nesse sentido, “põe o diálogo no centro do processo 

ensino/aprendizagem e joga luz sobre os pontos que conectam os territórios” (ESTEBAN, 

2000, p. 19). 

E assim, respeitando as normas e as leis vigentes, favorecer mecanismos quanto à 

indisciplina, quando necessário, que permita ao educando o exercício do conhecimento a 

partir da verdadeira relação interpessoal de forma positiva que o aluno necessita para crescer 

como cidadão, inserido no contexto social. Pois, “a psicopedagogia preventiva se baseia 
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principalmente na observação e na análise profunda de uma situação concreta” (BOSSA, 

2007, p. 83 ).  

Nesse contexto, esse, “problema consiste em ir além das limitações dos professores, 

das classes particulares, dos estudos particulares para chegar a uma generalização mais 

estável” (GAUTHIER, 2006, p. 103).  

Nessa perspectiva, entende-se que o campo da gestão escolar, é de fundamental 

importância na prática permanente através do acompanhamento do aluno na escola, pois seu 

propósito é desenvolver o processo de ensino e de aprendizagem gerando um caminho 

satisfatório na construção do conhecimento. “Procuramos mostrar como a prática e a teoria 

psicopedagógicas vêm ocorrendo - dentro desse território epistemologicamente problemático” 

(BOSSA, 2007, p. 35). 

Assim sendo, observa-se que se faz necessária uma nova realidade de aprendizagem, 

que se atenha a um currículo vivo, verdadeiro, real, concreto aquele que nasce das raízes da 

escola e, penetra no profissionalismo daqueles que estão inseridos nesse processo. Assim, o 

lugar que em meio às tensões, a escola, na qual produz, reproduz, cria e recria a cultura de um 

grupo é também a estrutura dessa cultura. “pois, nessa dimensão, não se leva em conta o 

conhecimento que as pessoas têm da realidade, ou seja, o conhecimento do senso comum” ( 

SPINK, 2004, p. 24-25). 

Aqui se fala, da importância de focar essa dimensão de saberes que, sem os quais 

nenhuma sociedade poderia existir. Também, do educando que já trás em sua bagagem 

conhecimentos que, poderão contribuir na construção da cidadania. Portanto, “conhecimento 

como objeto de trabalho pedagógico é um processo de ampliação do saber” (WITTMANN, 

2006, p. 41). 

 

2.1  ENFOQUES E ANALISE DOS DADOS PESQUISADOS 

 

 Atendo-se a realidade, nessa escola pesquisada, observou-se a desmotivação constante 

de alunos e professores, já generalizada e gerada por meio dos diversos atores, que serão 

registrados através de letras por razões éticas. Entretanto, “este espaço só pode ser gerido 

compartilhadamente, contando com o engajamento de todos os envolvidos” (WITTMANN, 

2006, p. 40). 

Nesse pensamento, observa-se que a motivação é um fator propulsor que indicará o 

caminho no qual o aluno terá mais incentivo para estudar, para a vida pessoal e social. A 

partir daí, fica claro que a consequência será positiva para quem avança nos estudos, 
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entretanto negativa para aqueles que ficam no meio do caminho. “A motivação sempre traze o 

sucesso e garante a permanência do aluno nessa escola em tempo integral contribuindo com o 

processo para receber um ensino e uma aprendizagem de grande significância” PA. 

Fica claro na fala dessa professora que a escola em tempo integral, nesse sentido, não 

é diferente das outras, em se tratando de motivação.  

Outra experiência. “Tentamos mostrar que a motivação é fator primordial para que os 

alunos adquiram hábitos de estudar e conseqüentemente terão resultados positivos na 

aprendizagem” PB.  

Na sua fala a pesquisada mostra que a motivação serve para garantir o sucesso e a 

permanência do aluno na escola em tempo integral, isso reflete sobre os meios pelos quais 

possam contribuir que eles recebam um ensino e uma aprendizagem significativa. Isto é “essa 

perspectiva, difere do enfoque tradicional por transferir o locus da explicação dos processos 

de conhecimento internos à mente para a exterioridade dos processos e estruturas da interação 

humana” (SPINK, 2004, p. 26). 

Já outra professora pesquisada diz o seguinte: “ao iniciar meu trabalho desenvolvi 

aspectos da motivação dentro da psicologia, busquei as principais terminologias no campo de estudo 

da motivação e sua aplicação na escola, além de possíveis soluções para o aluno” PC.  

Conforme a fala do sujeito pesquisado, a motivação é um processo mental e positivo 

que estimula a iniciativa e determina em nível de entusiasmo o esforço que o sujeito aplica no 

desenvolvimento de suas atividades. Portanto, o processo motivacional precisa ter persistência 

e esforços no processo educacional pelos sujeitos que dele fazem parte, favorecendo a relação 

professor e aluno. Assim sendo, a motivação influencia diversos fatores como a personalidade 

da pessoa, suas percepções do meio ambiente, interações humanas, emoções, realidade 

cultural e a vida afetiva de cada pessoa. Segundo (SABATELLA, 2008, p. 81), a motivação 

representaria “caracteriza-se por demonstrar sensibilidade interpessoal”. 

 Destarte, no processo de motivação é preciso que sejam respeitados os fatores 

internos de cada sujeito. Com esse pensamento fica claro que ela está pautada em critérios de 

coerência. Dessa maneira, “gestão da educação se destina à formação para o exercício da 

cidadania, isto é, destina-se à promoção humana” (FERREIRA, 2008, p. 65). 

Com esse discurso, entende-se que os fatores ocorridos nessa escola, convergem para 

atuação dos métodos qualitativos das ciências humanas. Entretnto, diante das necessidades 

humanas é preciso, “construir uma base sólida para uma prática de gestão escolar que 

fundasse a gestão da formação humana” (WITTMANN, 2006, p. 19). 

Segundo o olhar do autor, fica claro que o ser humano é dotado de sensibilidades, bem 
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como de necessidades, incluindo à motivação que inicia conduzindo o sujeito às boas ações.  

 

2.2 HIERARQUIA DAS NECESSIDADES MOTIVADORAS 

 

Na relação entre a falta de motivação e o nível de satisfação de uma pessoa, entende-

se que, quanto mais satisfeita, mais motivada em meio as suas funções. Assim, faz-se 

necessário buscar quais são essas necessidades essenciais às pessoas e quais aquelas que têm 

prioridade sobre as outras.  

Necessidades fisiológicas: Essas se constituem em nível baixo entre todas as 

necessidades humanas, como por exemplo: alimentação (fome e sede), de sono e repouso 

(cansaço), abrigo (frio ou calor), ou desejo sexual (reprodução da espécie). As quais são 

também denominadas biológicas ou básicas e exigem satisfação cíclica e incessante para 

garantir a sobrevivência do indivíduo que inicia no momento de nascimento do indivíduo. 

Porém, “os sistemas não escolares, como forma de produzir a idéia de uma formação 

específica para o trabalho em detrimento da educação propedêutica, deixando, portanto, a 

escola com o papel da construção dos saberes” (ARAÚJO; NASCIMENTO; KFOUN, 2009, 

p. 10). 

 Quando todas as necessidades humanas estão satisfeitas, a maior motivação será a das 

necessidades fisiológicas e o comportamento da pessoa terá a finalidade de encontrar alívio na 

pressão que essas necessidades produzem sobre o organismo humano. “Toda essa situação 

complexa influi no comportamento e no rendimento escolar do aluno” (MORA, 1995, p. 399). 

As necessidades de segurança constituem o segundo nível do ser humano. Levam o 

sujeito a proteger-se de qualquer perigo real ou imaginário, físico ou abstrato. Só surgem 

quando as necessidades fisiológicas já foram atendidas. Conforme o exposto pode nascer o 

“deslocamento do problema econômico aí passa haver um sucateamento da matriz de ordem 

social” (MIRANDA, 2007, p. 39). 

As necessidades sociais são relacionadas com a vida associativa do indivíduo com as 

outras pessoas. Como por exemplo: de associação, de participação, de aceitação por parte dos 

colegas, de troca de amizade, de afeto e amor. Surgem no comportamento quando as 

necessidades fisiológica e de segurança já foram atendidas. Quando as necessidades sociais 

não estão suficientemente satisfeitas, a pessoa se torna resistente, antagônica e hostil com 

relação às pessoas que a cercam. As frustrações pela sua falta conduzem, geralmente, à falta 

de adaptação social e à solidão. Portanto, há necessidade de se oferecer, bem como de se 

receber afeto a partir da vida intra-uterina. Pois, desse modo, “impõe-se um modo diferente de 
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analisar a relação entre futuro e passado para entender o que acontece nos processos de 

aprendizagens” (FERNANDÉZ, 2010, p. 184). 

As necessidades de estima essas são relacionadas com a maneira pela qual a pessoa se 

vê e se avalia. Envolvendo, portanto, a auto-apreciação, a auto-estima a autoconfiança, a 

necessidade de aprovação social e de reconhecimento, de status e de prestígio. A sua 

frustração pode produzir sentimento de inferioridade, fraqueza, dependência e desamparo, os 

quais, por sua vez, podem levar ao desânimo ou a atividades compensatórias. Destarte, 

“sempre é preferível uma descarga a uma repressão ou inibição total, que podem chegar a ser 

tão nocivas para a pessoa como as agressões contínuas e indiscriminadas” (MORA, 1995, p. 

477).   

As necessidades de auto-realização humana são as mais elevadas e que se encontram 

no topo da hierarquia. Por exemplo: realizar o seu próprio potencial e de se desenvolver 

continuamente ao longo da vida. Essa tendência se expressa através do impulso pode ser 

prejudicial, quando a pessoa se torna prepotente. Entretanto, a auto-realização está 

relacionada aquilo que cada um tem de potencial e de virtual, na utilização plena dos talentos 

individuais. “Não surpreende que durante esta etapa eles tentem manter, como defesa, muitos 

traços infantis que coexistirão temporariamente com a ânsia de conseguir consolidar o novo 

status” (MORA, 1995, p. 476). 

Percebe-se que não é necessário cobrir somente as necessidades físicas, mesmo elas 

sendo à base das outras, entende-se que elas estão agrupadas e  são distribuídas, cada uma 

ocupando seu espaço, torna-se mais simples a criação de parâmetros e projetos que terão 

como função suprir essas necessidades. “A autonomia está positivamente associada à 

satisfação, comprometimento, desempenho e motivação” (NASSARALLA; SOBRINHO, 

2004, p. 199). 

Necessidade místico-religiosa: É de se reconhecer que como ser humano no espaço 

educacional, e relação professor e aluno, se expressa e se motiva na dimensão transcendental 

mística do educando, respeitando a cultura e a fé de cada um, é possível abrir novos 

horizontes para enxergar como educador essa realidade presente, principalmente, no 

adolescente, que questiona também a sua experiência mística e sente a necessidade de no 

ambiente escolar ter esse apoio e despertar para a vida humana com novos olhares e novas 

perspectivas. Na experiência escolar deve-se buscar “medidas mais amplas que assegurem o 

bem estar de comunidade, no geral” (NASSARALLA; SOBRINHO, 2004, p. 215). 

No entanto, quando se pensa em motivação para a aprendizagem é preciso considerar 

as características do ambiente escolar de modo geral, as tarefas e atividades proporcionadas 
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nesse ambiente se estão relacionadas aos processos cognitivos como: capacidade de atenção, 

concentração, processamento de informações, raciocínios para resoluções de problemas entre 

outros. “A motivação no contexto escolar tem características diferentes da motivação em 

outras áreas, como os esportes, trabalho profissional, artes etc” (BZUNECK, 2009, p. 01). 

 Atualmente, as pesquisas realizadas permitiram concluir que a relação entre 

aprendizagem e motivação vá além da pré-condição dada antes, ela é recíproca. Dessa forma, 

ela pode produzir um efeito na aprendizagem e no desempenho, que pode interferir na 

motivação. Sendo considerada como fator de larga relevância nas teorias educacionais 

modernas. “E necessário que quem utiliza psicodrama psicopedagógico jogue seus próprios 

‘jogos’, para poder acompanhar seus pacientes psicodramatizando ‘jogos’ alheios” (MORA, 

1995, p. 321).   

 A questão motivacional talvez explique porque alguns estudantes gostam e 

aproveitam à vida escolar, apresentando comportamentos adequados, adquirindo novas 

capacidades e desenvolvendo todo o seu potencial, enquanto que outros parecem pouco 

interessados, muitas vezes fazendo as atividades por obrigação, ou sem dá a merecida atenção 

e, em alguns casos, odiando boa parte da vida escolar. Os professores “sabem que apenas a 

experiência é registrada de maneira privilegiada nos solos da memória, e somente ele cria 

avenidas na memória capazes de transformar a personalidade” (CURY, 2003, p. 57). 

Nesse olhar o aluno só aprende quando o estudo o motiva para a aprendizagem 

escolar. Quando o conduz a enxergar a vida para além da história, mesmo sendo ele o 

transformador e instrutor da sua própria história. “os significados que as pessoas vão 

construindo, nos seus hábitos, nos rituais em que celebram no recinto doméstico ou na sala de 

aula” (FAZENDA, 2004, p. 88).  

São essas meras ideologias do cotidiano que vão conduzindo o aluno as suas 

motivações seguintes: “Um aluno extrinsecamente motivado é aquele que desempenha uma 

atividade ou tarefa interessado, são realizadas com o objetivo principal de agradar pais e/ou 

professores, para ter reconhecimento externo, receber elogios ou apenas para evitar uma 

punição” (BZUNECK, 2002, p.33). 

Quando acontece ao contrário o caminho a ser traçado é o seguinte: 

 
Um aluno motivado intrinsecamente, ao contrário, é aquele cujo 
envolvimento e manutenção na atividade acontece pela tarefa em si, porque 
é geradora de satisfação, alunos com este tipo de motivação trabalham nas 
atividades, pois as consideram agradáveis, porque tem estímulo e valores 
interiores adquiridos na construção do processo do saber, da vida familiar e 
social (BZUNECK, 1995, p. 35). 
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Segundo o mesmo autor (2009, p. 01), “a motivação é considerada como a 

determinante principal do êxito e da qualidade da aprendizagem escolar”. Dessa forma, é que 

a motivação se transforma em um dos principais problemas da educação moderna, pois afeta 

diretamente o ensino, tornando-se, pois, um exercício constante para quem ensina.  

2.3   PROCEDIMENTOS DA METODOLOGIA NA PRÁTICA 

 

 Essa pesquisa apresenta de forma sintética os motivos que impulsionaram essa 

investigação, a partir da realidade geraram-se os problemas, a inquietação sobre o que a 

problemática que em face a falta de motivação ao aluno na escola e na vida.  

Sabe-se, portanto, que a motivação é a mola mestra que indicará ao aluno o caminho 

para desencadear o prazer no estudo, na vida pessoal, social e consequentemente como futuro 

profissional.  

A presente pesquisa buscou ater-se no objeto de estudo a motivação ao aluno do tipo 

bibliográfica, “com o delineamento da pesquisa, as preocupações essencialmente lógicas e 

teóricas dessa fase” (GIL, 1999, p. 64) com um estudo de caso, esse “é caracterizado pelo 

estudo profundo (...) de maneia a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado” (GIL, 

1999, p.72) tendo como sustentáculo as literaturas pertinentes ao tema.  Os instrumentos 

utilizados foram observações, e conversas informais com professores, alunos e a equipe 

gestora de uma escola em tempo integral, tendo como foco a motivação do aluno, logo 

paralelamente o pesquisador nas visitas à escola trabalhou junto aos alunos e demais 

componentes pesquisados. “os procedimentos na coleta de dados “cada indivíduo se 

caracteriza, assim, por uma identidade pessoal/social” (FAZENDA, 2004, p. 57). 

Na última fase, persiste a relação da motivação na busca de bons resultados já dando 

início a conclusão. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que os gestores, os professores, os alunos, as comunidades escolares e as 

famílias são elos integradores que proporcionam novas perspectivas para o “ensinar” e o 

“aprender”. 

Ao iniciar esse trabalho desenvolveram-se os aspectos da motivação dentro da 

psicologia, tanto a convencional quanto a educacional, apresentou-se também as principais 
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terminologias utilizadas no campo de estudo da motivação e sua aplicação na escola, além de 

possíveis soluções apresentadas por autores que foram estudados no decorrer da pesquisa. 

Destarte, tratou-se das medidas tomadas para conseguir apontar iniciativas de um 

problema, a falta de motivação na escola. Logo, surgiram posicionamentos através de falas 

registradas na pesquisa de 3 (três) profissionais da escola, não identificados por questão de 

ética. Tendo como objeto de pesquisa a motivação, envolvendo como fator determinante a 

interação entre professor, aluno e comunidade, onde todos foram envolvidos nesse contexto, 

com uma única preocupação, a formação do aluno como cidadão para a construção de uma 

nova sociedade, na perspectiva de uma educação para a vida e a cidadania. 

É relevante considerar que o desafio em motivar o aluno persista, mas uma escola não 

é composta só de alunos, ela é construída por um todo como: professores, funcionários, 

gestores, comunidades escolar e não escolar, o que se caracteriza que ações efetivas para 

motivar os alunos, precisam ser realizadas em todas as camadas sociais, e, certamente surtirá 

reflexo direto e positivo no resultado final. 

Enfim, ficou provado através de estudos, observações e conversas informais, que a 

motivação é a mola mestra que indicará o caminho para o sucesso do aluno na escola e na 

vida. 

Sugere-se que as instituições educacionais, também, outras instituições, públicas e 

privadas invistam em relação à motivação em pró da educação e, certamente, teremos bons 

frutos. 
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