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Dedicatória 

 

Este trabalho é dedicado aos professores que, antes de transmitir 

conteúdos, inspiram pessoas e se fazem mestres! 

Aos meus familiares que sempre estão ao meu lado, me apoiando, 

acreditando em meus sonhos e me fortalecendo para seguir. 

Aos meus alunos que reconhecem a minha entrega e que me 

motivam a acreditar que a educação é base da vida. 



  



 

AGRADECIMENTOS 
 

A Deus, por me permitir confiar que a vida sempre vale a pena. 

Ao meu marido Carlos, por tudo. 

Aos meus filhos, João e Pedro, minhas maiores realizações, por me permitirem ser 

tão grata e orgulhosa de quem são. Com vocês e por vocês tudo vale a pena. 

Aos meus pais, os grandes em minha vida, o meu tudo. 

Aos meus irmãos, cunhadas, cunhado e sobrinhos, pela grandeza da nossa família. 

À cada servidor do IFNMG – Campus Araçuaí, pela acolhida de sempre, por 

estarem ao meu lado quando realizei o meu sonho de ser docente naquela Instituição de 

Ensino e a cada docente que respondeu ao meu convite para participar deste estudo.  

À professora Cinthya por cada pontuação, cada contribuição que engrandeceu o meu 

trabalho e me fez enxergar além do óbvio. 

Ao Professor Altamir por todo o apoio desde o Seminário I, quando eu ainda me 

sentia perdida no campus Diamantina. Sua delicadeza, presteza e sabedoria abrilhantaram a 

minha experiência no mestrado. 

Ao Professor Marcelino, que não mediu esforços para estar ao meu lado, com suas 

contribuições sempre pertinentes, me ensinou a enxergar muito além o real significado de 

cada palavra, o refinamento do saber acadêmico. 

À Professora Sirlei Glasenapp, convidada para minha banca de qualificação e 

defesa, uma honra ter sua presença. 

Aos colegas, que me acompanharam e partilharam comigo o saber. 

Em especial ao Rafael, Josester, João, Rafaela e Margarete, anjos no meu caminho.  

Por fim, ao meu orientador Professor João Antônio, nunca encontrarei palavras para 

expressar o que representa a sua presença nesta minha trajetória. Desde a entrevista até 

sempre, a minha gratidão será eterna pela oportunidade de ser guiada por uma pessoa tão 

nobre como você! 

 

 

 

 

 
 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas 

aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender”. 

 (Alvin Tofler) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 
 

A motivação docente é um dos fatores que colaboram com a eficiência no exercício das 
funções profissionais na área da educação e pode ser influenciada por fatores internos e 
externos em um continuum, segundo a Teoria da Autodeterminação. A presente pesquisa 
objetivou analisar a influência dos fatores intrínsecos e extrínsecos da carreira profissional, 
na motivação docente. A população foi constituída por 27 docentes do IFNMG Campus 
Araçuaí. O instrumento de coleta de dados foi disponibilizado na tecnologia Google Google 
formulários software. Adotou-se a uma pesquisa institucional com a metodologia da pesquisa 
descritiva de opinião pública. Os resultados obtidos permitem concluir que a estabilidade, o 
reconhecimento externo de alunos, comunidade acadêmica e colegas, as atitudes dos 
superiores hierárquicos a estrutura e organização do trabalho e o plano de carreira foram 
considerados como os fatores que exercem maior influência na motivação docente. Estes 
fatores podem direcionar a criação de estratégias institucionais, capazes de mobilizar 
mudanças positivas e fomentar a motivação docente. Considerando as circunstâncias nas 
quais o estudo foi realizado e suas particularidades, as conclusões e recomendações são 
restritas ao universo de estudo. Sugere-se que as contribuições tenham continuidade 
contrapondo características regionais das Instituições e outras teorias que permeiam o tema 
motivação.  
 
Palavras – chave: motivação; teoria da autodeterminação; motivação docente; gestão 
pública. 



  



 

ABSTRACT 
 
 

Motivating teachers is one of the factors which contribute to effectiveness when it comes to 
the exercising of professional functions in the field of education and it can be influenced by 
internal and external factors in a continuum. This research aims to analyze the influence of 
intrinsic and extrinsic factors related to that professional career, particularly regarding the 
motivating of educators. The population invited to answer the questionnaire consisted of civil 
servants in the field of education who teach at the Federal Institute of Northern Minas Gerais 
(Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - IFNMG) at the Araçuaí Campus, totaling 56 
educators. 27 of these responded. The data collection instrument was made available through 
Google forms technology. An institutional descriptive public opinion poll was the adopted 
methodology. The conclusion, based on results obtained was that stability, the external 
recognition from students as well as the academic community and colleagues, hierarchical 
superiors’ attitudes, the structure and organization of work and an internal career reward were 
considered as the factors that exercise the greatest influence on an educator’s motivation. 
These factors can guide the creation of institutional strategies, capable of mobilizing positive 
changes and fostering motivation on the part of both teachers and professors. Considering the 
circumstances in which the study was carried out and its peculiarities, the conclusions and 
recommendations are restricted to the universe of study. It is suggested that further studies 
be conducted, counter-posing Institutions’ own regional characteristics in addition to other 
theories that permeate the theme of motivation. 
 
Keywords: motivation; self-determination theory; motivating educators; public 
Management. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os fatores que motivam um indivíduo no desempenho do trabalho, quais as 

consequências da motivação e como este processo pode gerar resultados positivos são pontos 

em estudos há muito tempo. No início da administração científica, considerava-se que a 

motivação do trabalhador era extrínseca, ou seja, o que importava para que o trabalho fosse 

realizado com esforço satisfatório e em direção aos objetivos determinados pela empresa era 

o salário. Outros estudiosos direcionaram seus estudos para entender o significado interno, 

intrínseco do trabalho, as necessidades, desejos e aspirações individuais do ser humano ao 

direcionar sua energia e esforçar-se para realizar o que a empresa almejava (Bergamini, 

2018).  

O presente estudo ancora-se nas premissas da Teoria da Autodeterminação, a qual 

preconiza que há um continuum do comportamento motivado, que vai da desmotivação, passa 

pela motivação extrínseca e chega à motivação intrínseca (Ryan e Deci, 2000; Ferronato; 

Araújo, 2018).  

O pressuposto da Teoria da Autodeterminação é a existência de uma interação 

entre forças extrínsecas, externas ao indivíduo e a natureza interna, inerente ao ser humano, 

que determina a motivação intrínseca. Considera que o ser humano tem uma tendência inata 

para internalizar valores e regulações inerentes ao contexto de relacionamentos, permitindo-

o agir de modo mais integrado ao ambiente no qual está inserido. Ou seja, é possível que um 

indivíduo desenvolva um comportamento autorregulado intrinsecamente, a partir da 

internalização de premissas externas, valores e regulações comportamentais, que o levam a 

agir de forma semelhante à um indivíduo motivado intrinsecamente (Guimarães; Bzuneck, 

2002). 

A motivação intrínseca é relacionada à autodeterminação. Representa o potencial 

para inovar, desafiar-se e exercitar as habilidades e capacidades de cada indivíduo. Está 

relacionada à essência criativa do ser humano, a base para a identidade e integridade psíquica 

e para a capacidade de interação social. Refere-se ao envolvimento de um indivíduo na 

realização de uma ação por sua livre escolha, interesse e satisfação pessoal. São fatores 

aglutinadores deste tipo de motivação, a busca pelo desafio e a satisfação. Um indivíduo, 

motivado intrinsecamente, reconhece o significado da realização de uma atividade em si 

mesma, independente de interferências de fatores externos (Guimarães; Bzuneck,2002; 

Decy; Ryan, 2000). 
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Em contraponto à motivação intrínseca está a motivação extrínseca, relacionada 

à instrumentalidade. Um indivíduo motivado extrinsecamente reconhece a necessidade de 

realização de uma ação em resposta a algo externo ou à demanda de outra pessoa ou contexto 

social. Está em busca por conseguir uma recompensa material ou social, de reconhecimento, 

demonstração de valor ou competência ou mesmo para atender à uma pressão ou comando 

de outras pessoas. Neste tipo de motivação os fatores aglutinadores são o comando externo e 

a compensação (Guimarães; Bzuneck, 2002). 

Historicamente, os estudos sobre o que motiva o ser humano a realizar-se no 

trabalho buscam responder a questões comuns: por que o homem trabalha e como conseguir 

que coloque seu potencial a serviço da atividade que desempenha (Bergamini, 2011). 

 Entender a motivação humana é encontrar formas de desenvolver a habilidade de 

encontrar novas possibilidades de resolver problemas antigos, a capacidade de perceber 

sentido nas ações realizadas, estar motivado para o que se realiza. Onde residem as respostas 

a respeito do porquê as pessoas fazem as atividades que fazem? Muitos pesquisaram, mas a 

concordância satisfatória sobre o termo ainda não foi alcançada.  

Dentro da proposta de entender o que motiva uma pessoa a realizar o seu trabalho 

e quais fatores influenciam essa motivação, considera-se significativa a proposta de conhecer 

a opinião dos docentes acerca dos motivos que os direcionam a realizarem seu trabalho e 

como os fatores internos e externos influenciam na motivação para o exercício profissional.  

Com base nessas informações, foi realizada uma pesquisa institucional com os 

docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais 

– IFNMG - Campus Araçuaí, que busca analisar a influência dos fatores intrínsecos e 

extrínsecos da carreira profissional, na motivação docente. O método utilizado para alcançar 

os objetivos propostos foi a pesquisa descritiva de opinião pública. 

Saber o que é considerado pelas pessoas como algo importante no ambiente de 

trabalho, compreender quais e de que forma os fatores intrínsecos e extrínsecos levam o 

professor motivado a seguir na carreira docente, foi o ponto de partida para o presente estudo.  

Buscou-se conhecer a influência de questões relacionadas à fatores extrínsecos 

como estabilidade, reconhecimento externo, relacionamentos, estrutura de trabalho, fatores 

do plano de carreira do servidor público federal da categoria docente. E também a influência 

de fatores intrínsecos como a satisfação com a profissão, a autonomia para trabalhar, 

pertencimento, desenvolvimento e reconhecimento na motivação para o exercício 

profissional dos docentes do IFNMG, no Campus de Araçuaí.  
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Baseado na opinião dos docentes acerca da motivação e da influência dos fatores 

intrínsecos e extrínsecos nesse fenômeno do comportamento humano, portanto, essa pesquisa 

propôs-se a responder à questão problema: qual a opinião dos docentes do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG, Campus Araçuaí-

MG, quanto aos fatores da carreira que exercem maior ou menor influência na motivação no 

exercício profissional?”  

Com a finalidade de responder à questão problema, em termos gerais, o objetivo 

principal desse estudo foi pesquisar e analisar qual a opinião dos docentes do IFNMG, no 

Campus de Araçuaí, quanto aos fatores da carreira que exercem influência para a motivação 

no exercício profissional. 

Especificamente os objetivos foram: conhecer a opinião dos docentes acerca de 

qual o grau de influência na motivação docente, dos fatores internos e externos da carreira 

no exercício profissional; verificar a opinião dos docentes acerca dos fatores que influenciam 

a motivação extrínseca do professor no IFNMG/Araçuaí; compreender a opinião dos 

docentes acerca dos fatores que influenciam a motivação intrínseca do professor no 

IFNMG/Araçuaí; verificar a opinião dos docentes do IFNMG/Araçuaí acerca do significado 

do plano de carreira enquanto fator motivacional para o exercício profissional; Elaborar um 

documento com os dados da pesquisa, a ser enviado por Ofício contendo 

sugestões/recomendações, à Gestão do IFNMG, para que tomem conhecimento dos 

resultados. 

Este trabalho visa contribuir com a gestão de entidades educacionais da Atenção 

Básica e da Educação superior no complexo e múltiplo cenário da gestão de pessoas. 

Fundamentado na Teoria da Autodeterminação proposta por Ryan e Decy (2000) este estudo 

lança um olhar para a motivação através de ações que fortaleçam as três necessidades 

psicológicas básicas: I) competência; II) autonomia; III) pertencimento. Nessa perspectiva a 

motivação é resultante da interação entre propensões internas inerentes à natureza humana e 

as forças externas advindas do ambiente. 

É possível que o estudo nessa área possa contribuir para o entendimento dos 

fatores da carreira docente que estão relacionados à motivação ou desmotivação dos 

professores nas instituições de ensino, bem como elucidar quais fatores colaboram para que 

um professor se sinta motivado em sua carreira profissional. 

A definição do tema desse estudo partiu da possibilidade de compreender, com 

maior profundidade um assunto considerado de grande relevância para a área da educação, a 

motivação do professor para o exercício docente.  
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Durante um curto período de tempo, atuei como professora substituta o que 

contribuiu para maior satisfação de minhas necessidades de autonomia, vínculo e 

competência. A atividade docente me motivava, como fim em si mesma. Ser professora 

universitária era um sonho e um projeto de vida até então. A partir dessa experiência minha 

motivação intrínseca gerava um comportamento de extrema entrega, sentimento de 

realização pessoal, senso de contribuição e reconhecimento por parte dos alunos e dos 

colegas.  

Então, partindo de uma perspectiva de contribuição social, entender a opinião de 

docentes acerca de fatores motivacionais que interferem no cotidiano de suas atividades 

profissionais, pode ser um caminho para a consciência de como, de fato, as pessoas são 

influenciadas por aspectos internos ou externos e como esse conhecimento pode facilitar o 

exercício profissional docente. Afinal, saber nomear onde, como e porque algo influencia o 

comportamento humano é a base do autoconhecimento e da autodeterminação humana. 

Entendo que aí reside a contribuição possível desta pesquisa, compreender como esses fatores 

influenciam o exercício profissional e abrir espaços para pensar em estratégias para que os 

fatores motivacionais estejam contemplados nas ações de gestão da instituição educacional e 

no trabalho docente. 

Este estudo é fruto do Mestrado Profissional em Educação (PPGED) tendo como 

a intenção contribuir com uma resposta que seja prática para a instituição IFNMG/Araçuaí.  

Para melhor compreensão do problema e visando responder aos objetivos 

estabelecidos, a pesquisa foi realizada em quatro etapas: Levantamento das referências 

bibliográficas referentes aos temas motivação e teoria da autodeterminação; Estruturação e 

aplicação de questionário online do tipo pesquisa de opinião; Análise e interpretação dos 

dados da pesquisa e discussão dos resultados à luz das teorias pesquisadas;  Considerações 

finais e recomendações a serem enviadas ao IFNMG/Araçuaí. 

No capítulo 2 será apresentada a fundamentação teórica com os resultados da 

revisão da literatura referente ao tema motivação. O percurso inicia-se com a conceituação 

do termo motivação a partir de diferentes correntes teóricas e especificamente com a 

diferenciação do termo motivação intrínseca e extrínseca. A Teoria da Autodeterminação é 

apresentada com maior ênfase por embasar a elaboração do instrumento de pesquisa e as 

discussões dos resultados.  

Na sequência, no capítulo 3, busca-se esclarecer os objetivos propostos nesta 

pesquisa, através de uma ponte entre os dados encontrados na pesquisa de opinião e a teoria 

apresentada. Para facilitar a visualização algumas tabelas serão apresentadas. 
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As considerações finais e recomendações finalizam este trabalho. Ressalta-se que 

esta dissertação, contendo sugestões/recomendações, será encaminhada por Ofício à Gestão 

do IFNMG para que tomem conhecimento dos resultados. Espera-se que o documento com 

os dados da pesquisa, possar contribuir com subsídios para a área de gestão de pessoas. Dessa 

forma esse trabalho pode colaborar positivamente para a qualidade do exercício docente, 

possibilitando, quem sabe, o fortalecimento de espaços institucionais que viabilizem a 

discussão de temas direcionados à manutenção da motivação docente no exercício 

profissional. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O sucesso das organizações modernas depende, e muito, do investimento no 

capital humano. Diferente da era industrial, até o final do século XX, onde as organizações 

requeriam do trabalhador a habilidade da obediência às regras e à hierarquia verticalizada, 

atualmente o cenário é outro conforme Bergamini (2015). Independente das demandas 

externas, contextualizadas em cada período e em diversos cenários, as pessoas estão, a todo 

momento se propondo a atingir seus objetivos, a partir de suas vivências e aprendizagens, 

com significados internos individuais que irão definir os motivos que as mobilizam a agir 

(Bergamini, 2011).  

A temática relacionada à motivação no âmbito das empresas vem sendo objeto 

de estudo de pesquisadores, por diferentes linhas teóricas, desde o início com a Teoria da 

Administração Científica proposta por Frederick W. Taylor. Os anos 50 representam um 

marco nos estudos sobre motivação, com o surgimento da Teoria das Necessidades Humanas 

de Abraham Maslow, Teoria X e Y de McGregor e teoria dos dois fatores/motivação-higiene 

proposta por Frederick Herzberg. Essas teorias, mesmo com questionamentos atuais em 

relação à sustentação e validação, serviram de base para as teorias contemporâneas e ainda 

são utilizadas no ambiente corporativo para explicar o que é motivação (Bergamini, 2011; 

Robbins; Decenzo, 2004). 

Os estudos sobre motivação foram se complementando através do 

aprimoramento e da evolução contínua das propostas iniciais e assim foram surgindo as 

teorias contemporâneas. Vale mencionar a Teoria das três necessidades de David 

MacClelland, a teoria da equidade desenvolvida por J. Stacey Adams, a teoria da Expectação 

de Vitor Vroom e a teoria da Autodeterminação proposta por Edward Deci e Richard Ryan 

as quais são algumas dessas abordagens propostas (Robbins; Decenzo, 2004).  

A motivação humana é multifacetada, um fenômeno interno e fundamentalmente 

psicológico, geralmente empregado como sinônimo de vontade, intenção, necessidade. É o 

que responde ao dinamismo de um indivíduo, sempre influenciada por fatores internos 

(intrínsecos) ao indivíduo e externos (extrínsecos), expressas no comportamento das pessoas 

(Bergamini, 2011).  

Nesse sentido, estudar o fenômeno da motivação é buscar um entendimento sobre 

o que de fato as pessoas necessitam, na busca por criar um ambiente capaz de despertar a 

ação, a disposição de exercer altos níveis de esforço para atingir os objetivos coletivos da 
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organização e satisfazer algumas necessidades pessoais (Brunelli, 2008; Robbins; Decenzo, 

2004).  

No início do século XX, os aspectos externos, extrínsecos e os reforçadores que 

motivavam o comportamento humano estavam relacionados ao objeto central dos estudos. 

Na segunda metade do mesmo século, a atenção dos estudiosos voltou-se para identificar e 

compreender os fatores internos como importantes motivadores naturais das ações do ser 

humano, conforme Guimarães e Bzuneck (2008).  

Perpassando as várias correntes teóricas, o termo motivação ainda comporta 

muitas e múltiplas interpretações. O fato é que a adaptação às diferenças entre as pessoas, é, 

e sempre foi, um desafio importante e abrangente para aqueles que se dispõem a administrar 

a diversidade e a heterogeneidade da força de trabalho nas organizações (Robbins, 2005). 

As pessoas são diferentes e é a motivação o que determina como cada um 

colocará em ação os seus pontos fortes e sua capacidade criativa (Guimarães; Bzuneck,2002; 

Bergamini, 2018). 

A complexidade do tema motivação é retratada nas diversas abordagens dos 

estudiosos na tentativa de chegar à uma visão conclusiva. Segundo Robbins (2005) a 

fundamentação, de caráter científico, de várias teorias, dificulta ainda mais a tarefa de chegar 

a um consenso, mas demonstra que uma abordagem, não necessariamente, anula a outra. 

Muito pelo contrário, muitas delas se complementam. Isso porque, dificilmente apenas a 

análise de uma abordagem será capaz de esgotar o assunto.  

Segundo Bergamini (2018) os interesses pessoais que direcionam as pessoas a 

fazer algo são diversos e os motivos, individuais. Sendo assim, as pessoas realizam as 

mesmas atividades por razões diferentes. Para a autora, não é possível uma pessoa motivar a 

outra, uma vez que cada um possui objetivos motivacionais individuais. As atitudes e os 

comportamentos dependem do sentido e significado particulares que cada um dá ao que 

realiza. Há uma estreita ligação entre motivação e a escala pessoal de valores, a partir de um 

referencial totalmente particular. O fato é que o potencial motivacional de uma pessoa já 

existe dentro dela. Uma vez que esse potencial individual seja reconhecido, e não 

desperdiçado, é possível oferecer algo externo que vá na mesma direção (Bergamini, 2011).   

Segundo Bergamini (2018), o significado interno e individual que cada pessoa 

atribui ao seu trabalho é o que determina a sua motivação. Portanto, motivar alguém para 

trabalhar e ir em direção a objetivos externos, está relacionado à capacidade de desbloquear 

a força interna da motivação existente em cada um, sabendo o que fazer com os pontos fortes 

de cada indivíduo.  
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A autora, ao afirmar que não é possível motivar as pessoas, pauta-se na premissa 

de que o comportamento motivado é intrínseco, constitui a estrutura da personalidade de cada 

indivíduo, sendo inerente às características e necessidades individuais de cada um. É possível 

mobilizar essa força interna, há possibilidade de despertar e manter a motivação nas pessoas, 

a partir do conhecimento de suas necessidades intrínsecas e ao oferecer-lhes fatores 

extrínsecos capazes de satisfazer tais necessidades, algo que faça sentido para o indivíduo. 

Segundo a Teoria da Autodeterminação, uma das teorias sobre motivação, existe 

uma continuidade e não uma separação entre motivação intrínseca (interna) e extrínseca 

(externa).  Proposta por Decy e Ryan, a Teoria da Autodeterminação foi o arcabouço teórico 

para subsidiar esse estudo, através do qual buscamos lançar um olhar para a motivação do 

docente na instituição educacional, a partir da influência e da interdependência de fatores 

internos e externos no comportamento motivado.  

 

 

 

2.1. Motivação 
 

Motivação refere-se, de modo geral, à relação entre os motivos que direcionam 

uma pessoa para a ação. Tema de interesse no campo da psicologia e da gestão de pessoas, 

é estudado por diversos teóricos. Desde as vertentes administrativas mais antigas, oriundas 

da revolução industrial, cuja concepção era o estudo do homem máquina, até as teorias mais 

contemporâneas focadas no homem, a partir de suas necessidades, seu desenvolvimento 

cognitivo e emocional. A motivação é um ponto fundamental, para que as pessoas possam 

utilizar suas habilidades e pontos fortes na realização de suas atividades e desempenhar seu 

máximo potencial, conforme Bergamini (2015).  

Apenas os seres humanos apresentam um córtex pré-frontal altamente 

desenvolvido e capaz de tomar consciência dos fenômenos emocionais, podendo identificá-

los, nomeá-los, classificá-los e rotulá-los, aprender a reconhecer e a controlar algumas 

reações emocionais de acordo com as conveniências sociais (Cosensa; Guerra, 2011). Esse 

pressuposto abre possibilidades para pensar estratégias motivadoras dos indivíduos nas 

organizações, reforçando através de estímulos externos, emoções que são reconhecidas 

internamente, como positivas. Segundo informações presentes nos estudos realizados por 

Bergamini (2018); Robbins (2005); Machado; Cabral; Vaccaro (2018) podemos resumir, 

no quadro abaixo, alguns estudos relacionados ao tema motivação. 
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Compreender o que é motivação, do ponto de vista conceitual, sob diferentes pontos 

de vista teórico, vem sendo uma busca ao longo dos tempos. Historicamente, cada uma das 

teorias que se propuseram a estudar a motivação humana, teve como ponto de discussão a 

influência de fatores externos e internos que levam alguém a realizar. O quadro I apresenta 

uma breve análise histórica das teorias sobre motivação  
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Quadro 1: Breve análise histórica das teorias sobre motivação 
 AUTOR CORRENTE 

TEÓRICA 
DATA PRESSUPOSTO BÁSICO FOCO DA GESTÃO/FATOR DE MOTIVAÇÃO 

 Frederick W.Taylor Administração 
Científica 

1856/ 
1915 

A única motivação do trabalhador é o salário.  
Considera o ser humano indolente e passivo. 

O foco da gestão é o maior nível de produtividade. 
O fator de motivação é o salário. 

Elton Mayo Escola das Relações 
Humanas 

 A melhor maneira de motivar os empregados reside na 
ênfase do comportamento de interação social. 

O foco da gestão é o bom relacionamento interpessoal.  
O fator de motivação é o bom relacionamento social. 

Douglas MacGregor Teoria X (negativa) 
e Teoria Y 
(positiva) 

Década  
de 1950 

Noção de maturidade motivacional: A busca pela 
autorrealização. 
Refuta a ideia de que o ser humano é preguiçoso e 
manipulável (Teoria X). 
Considera o ser humano laborioso e produtivo – teoria 
Y. 

O foco da gestão é oferecer condições de 
autorrealização ao trabalhador, com sentimento de 
pertencimento e aceitação pelo grupo. 
O fator de motivação é a autorrealização. 

Abraham Maslow Teoria da hierarquia 
das necessidades 
humanas 

Década  
de 1950 

Baseada nas necessidades. As necessidades humanas 
seguem uma hierarquia de cinco categorias de 
necessidades, em forma de pirâmide; fisiológica, 
segurança, social, estima e autorrealização. 
Pessoas autorrealizadas são aquelas que atingiram alto 
nível de maturidade, saúde e autossatisfação. 

O foco da gestão é oferecer condições de 
autorrealização. 
O fator de motivação é a autorrealização. 

Frederick Herzberg Teoria dos dois 
fatores 

Década  
de 1950 

Baseada nas necessidades. A relação da pessoa com o 
seu trabalho é básica e pode determinar seu sucesso ou 
seu fracasso. A satisfação no trabalho está relacionada 
aos fatores intrínsecos e a insatisfação aos fatores 
extrínsecos. 

O foco da gestão é proporcionar características ao 
trabalho que as pessoas considerem intrinsecamente 
motivadoras. O fator de motivação é determinado 
pelas características intrínsecas como oportunidade de 
crescimento pessoal, reconhecimento, 
responsabilidade e realização. 

Clayton Alderfer Teoria ERG 1969 Baseada nas necessidades. Há três grupos de 
necessidades essenciais: existência, relacionamento e 
crescimento, onde a hierarquia não é rígida. 

 

Continua ... 
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Continuação do quadro I 

 David McClelland Teoria das 
Necessidades 

1917/ 
1998 
 

Baseada nas necessidades. Há três necessidades: 
realização, poder e associação (afiliação).  
As necessidades são aprendidas ao longo da vida. 

O foco da gestão é o treinamento para estimular a 
necessidade de realização do trabalhador. 
O fator motivacional é ensinar as pessoas a pensar 
em conquistas, vitórias e sucessos, através da 
realização. 

De Chames 
 

Teoria da 
avaliação 
cognitiva 

1968 A gratificação/ recompensa externa por trabalhos 
que eram considerados gratificantes por si só, 
tende a reduzir a motivação. 

O foco da gestão é a remuneração não deve ser 
contingente ao desempenho do indivíduo. 
O fator motivacional é desatrelar a remuneração do 
desempenho. Deci e Ryan 1975 

Edwin Locke 
  
Gary Latham 

Teoria da fixação 
de objetivos 

Final da 
década  
de 1960 - 
1975 

Abordagem cognitiva. Lutar por um objetivo 
específico e difícil é a maior fonte de motivação 
no trabalho. As pessoas se comprometem mais 
com as escolhas de que participam. 

O foco da gestão é a definição é dar publicidade aos 
objetivos e determina-los de forma compartilhada e 
não imposta. 
O fator motivacional é lutar por um objetivo. 

Skinner Teoria do reforço 1953 Abordagem comportamental. O ambiente causa 
o comportamento, através dos reforços 
oferecidos, resulta de condicionamentos sofridos 
ao longo da vida. Ignora fatores intrínsecos e se 
baseia nos fatores extrínsecos. 

O foco da gestão é o controle do comportamento 
através de recompensas externas (reforço). 
O fator motivacional é oferecer reforço. 

J. Stacy Adams 
 
G. C. Homans 

Teoria da 
equidade 

1961/ 
1963 

Baseado em recompensas. É importante a 
percepção da equidade, o sendo de relações 
igualitárias. Há quatro níveis de comparação: 
próprio-interno; próprio externo; outro-interno; 
outro-externo. 

O foco da gestão é o compartilhamento de 
informações acerca da tomada de decisões sobre as 
recompensas. O fator motivacional é relacionado às 
recompensas relativas e absolutas. 

Vitor Vroom Teoria da 
expectativa 

1964 Modelo contingencial: A expectativa de que uma 
ação trará resultados determina a maneira de agir. 
Enfoque em três relações: esforço-desempenho; 
desempenho-recompensa; recompensa-metas 
pessoais. 

O foco da gestão é a diferenciação de recompensas, 
de acordo com as expectativas individuais. 
O fator motivacional é a compreensão dos objetivos 
de cada indivíduo e as relações existentes entre 
esforço-desempenho-recompensa--metas pessoais. 

 Edward Deci  
 
Richard Ryan 

Teoria da 
Autodeterminação 

Década  
de 1970 

Baseada nas necessidades. Centrada nos 
componentes da motivação intrínseca e 
extrínseca, considera três necessidades 
psicológicas básicas: autonomia, competência e 
vínculo. 

O foco da gestão é a diferenciação de recompensas. 
O fator motivacional é satisfazer as necessidades de 
autonomia, competência e vínculo. 

Fonte: BERGAMINI (2018); ROBBINS (2005); MACHADO, CABRAL E VACCARO (2018). Adaptado.   
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O tema motivação permeia muitas discussões no campo da administração. Trata-

se de um termo que suscita dúvidas, distorções e diferentes visões teóricas. Segundo Robbins; 

Decenzo (2004) o significado do termo motivação é mais facilmente compreendido quando 

se entende o que não é motivação. A motivação não é uma característica pessoal, não é algo 

estático que alguém possui ou não possui. E sim uma disposição para esforçar-se, persistir e 

direcionar esforços para atingir metas e objetivos de desempenho, em determinado contexto 

ou situação (Bergamini, 2018). 

O termo motivação envolve mecanismos biológicos e psicológicos que 

possibilitam o desencadear da ação, uma espécie de força interna que leva a pessoa a agir e 

que só ela mesma pode sentir. Trata-se de algo que regula e sustenta todas as ações mais 

importantes do ser humano. Algo que tanto direciona para a realização de uma meta ou para 

o afastamento dela, quanto determina a intensidade e a persistência do indivíduo em 

determinada atividade. Quanto maior a motivação de uma pessoa, mais persistente ela será. 

Dessa forma, sempre que uma pessoa estiver em um estado motivado, sentirá um desejo ou 

necessidade de realizar algo, um impulso de fazer aquela coisa e permanecer em ação 

(Todorov; Moreira, 2005). 

Segundo Brunelli (2008) a motivação das pessoas nas organizações é um ponto 

que merece atenção, considerando tratar-se de algo individual que determina a ação a ser 

realizada. Configura-se como força para agir, capaz de aumentar a qualidade, o compromisso, 

a entrega e a qualidade dos trabalhadores no desenvolvimento de suas atividades, além de 

contribuir significativamente para a eficácia de seus locais de trabalho. 

O ser humano tem um córtex cerebral mais desenvolvido que os animais e por 

isso suas necessidades básicas vão além da simples sobrevivência. Há padrões mais 

sofisticados como o brincar, as interações sociais, o reconhecimento, a aprendizagem 

cognitiva, o padrão salarial, os bens materiais, a formação acadêmica, denominados de 

desejos. São necessidades não fundamentais para a sobrevivência e sim geradoras da 

sensação de prazer, de recompensa que resulta no reforço do comportamento ou na motivação 

(Cosensa; Guerra, 2011).   

Estudos no campo das neurociências, demonstram que a motivação aparece como 

resultado da atividade cerebral de processamento de estímulos/informações (motivos) 

oriundas tanto do meio interno (fome, dor, desejo, emoções) quanto do ambiente externo 

(oportunidades e ameaças) gerando um comportamento (ação) (Cosensa; Guerra, 2011).  
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Não obstante à essas informações, o termo motivação está relacionado, também, 

à auto realização. Segundo Martins (2001), para que um indivíduo encontre motivação no 

que faz, é necessário o autoconhecimento daquilo que promove sua auto realização, pois do 

contrário, corre-se o risco de se perder diante da busca da motivação exclusivamente em 

parâmetros externos.  

Vale ressaltar que todo comportamento humano será sempre determinado pela 

busca do prazer (sistema de ativação do comportamento) ou a fuga do sofrimento (sistema 

de inibição do comportamento), decorrentes da forte ligação entre emoção, prazer e 

necessidade. Por mais tediosa que uma atividade seja, há um controle inibitório e a pessoa 

continua a realizar, se houver um processo motivacional desencadeado, ou seja, se a pessoa 

reconhecer que é importante manter-se na atividade em questão (Guyton; Hall, 1997).  

A origem etimológica da palavra motivação deriva do latim motivos, que 

significa mover, algo que impulsiona uma pessoa a atuar de uma certa maneira. Esse conceito 

foi ampliado e a palavra motivação passou a significar todas as coisas que têm o potencial de 

movimento, da direção e persistência da ação (Zanelli; Andrade; Bastos, 2004). Nesse 

sentido, o termo motivação está relacionado, também, à auto realização.  

Robbins (2005, p. 132) defende que motivação é o “processo responsável pela 

intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de determinada 

meta, resultando da interação com determinada situação”. Esse olhar é corroborado por 

Sobral; Peci (2008, p. 207), os quais conceituam motivação como “a predisposição individual 

para exercer esforços que busquem o alcance de metas organizacionais, condicionada pela 

capacidade de esses esforços satisfazerem, simultaneamente a alguma necessidade 

individual”.  

Fernandes; Tófani (2008), ressaltam que grande parte das empresas não está 

preparada para aplicar ações eficazes no sentido de motivar os funcionários. Estratégias 

artificiais para tentar motivar seus funcionários são utilizadas, como programas de 

recompensas por um bom desempenho, palestras motivacionais, muitas vezes 

descontextualizadas das reais demandas. No entanto, o essencial é que a própria empresa 

esteja em constante atualização, mantendo a equipe qualificada, valorizando o potencial 

criativo de seus funcionários, com processos de análise e implementação de novas estratégias, 

e aí reside um grande desafio.  

Utilizar a estratégia de incentivo como uma ferramenta para motivar os 

funcionários, pressupõe que o foco esteja na real valorização e reconhecimento do 
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desempenho e das iniciativas das pessoas, garantindo o comprometimento com os objetivos 

organizacionais (Fernandes; Tófani, 2008). 

 Robbins (2015) define a motivação com a coerência em três áreas de correlações: 

esforço individual e reconhecimento na avaliação de desempenho; resultado da avaliação de 

desempenho e recompensa recebida; recompensa oferecida pela organização e desejo 

individual do funcionário. Ao atender estas correlações as estratégias motivacionais têm um 

maior potencial de alcançar resultados positivos tanto para a instituição quanto para o 

funcionário. 

Esse mesmo autor destaca ainda que a falta de motivação está relacionada a cinco 

áreas nas quais os administradores, responsáveis pela gestão, deveriam se ater: seleção, 

objetivos ambíguos, sistemas de avaliação de desempenho, sistema de recompensa da 

empresa e incapacidade dos funcionários perceberem a relação entre esses sistemas.  

Diante dessas visões, percebe-se que, mesmo focadas em pontos específicos, as 

teorias consideram que a motivação está relacionada a uma dinâmica interrelacional que 

abarca fatores internos (intrínsecos) ao indivíduo e externos (extrínsecos) resultantes do 

contexto. 

No contexto educacional não é diferente. As pessoas podem se motivar por 

fatores externos como notas, prêmios, avaliações ou opiniões de outras pessoas como 

professores ou colegas. Ou por fatores internos como interesse pela aprendizagem, 

curiosidade ou valores pessoais (Ferronato; Araújo, 2018). 

2.1.1. Motivação Intrínseca 

 

A tendência natural do ser humano é seu potencial para assumir novos desafios, 

buscar novidades e utilizar suas capacidades de forma criativa, esta é a base para o 

desenvolvimento, para a integridade psíquica e social, descrita por Decy; Ryan (2000) como 

motivação intrínseca.  Uma pessoa está motivada intrinsecamente quando suas necessidades 

básicas de autonomia/autodeterminação, competência e vínculo/pertencimento são satisfeitas 

ao realizar uma atividade (Guimarães; Bzuneck, 2002). 

Trata-se de algo interno ao indivíduo, referente ao impulso que gera a realização 

de algo, seja direcionado pelo sentimento de prazer, diversão ou desafio. Um indivíduo 

motivado intrinsecamente envolve-se nos processos de trabalho, é engajado e persistente, 

apresenta flexibilidade cognitiva, mesmo diante de tarefas desafiadoras, cria estratégias e 
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desenvolve novas habilidades na busca por seus objetivos, é entusiasmado para realizar 

tarefas, conforme asseguram Guimarães; Bzuneck (2002). 

Nesse sentido a motivação intrínseca é um fator individual e interno que leva uma 

pessoa a envolver-se em determinada atividade que considera interessante, envolvente, 

potencialmente geradora de satisfação e prazer. Trata-se de uma característica instintiva, 

natural do ser humano, para buscar novidade, desafio, possibilidade de expressar-se, formas 

de obter e exercitar as próprias capacidades (Guimarães; Boruchovitch, 2004). 

Os fatores motivacionais intrínsecos podem ser exemplificados como o nível de 

responsabilidade, o status, reconhecimento, a oportunidade de crescimentos, os desafios, a 

riqueza do trabalho, sentimento de autoeficácia ou capacidade de gerar resultados esperados, 

(Fiorelli, 2009). 

Com locus de causalidade interno, trata-se de algo inerente ao próprio indivíduo 

e diz respeito às prioridades e desejos do mesmo. É um impulso que move as pessoas em 

busca de seus objetivos. Via de regra, é uma capacidade inata, uma força interna, capaz de 

manter a pessoa em atividade, lutando por aquilo que acredita, agindo em prol do seu motivo 

interior, mesmo em situações adversas. Está relacionada à autonomia e competência, 

capacidades essas que impulsionam “as pessoas a buscarem desafios e a se sentirem capazes 

para realizar tarefas” (Almeida, 2012, p. 53).  

A pessoa cuja motivação está baseada em fatores intrínsecos sente-se realizada e 

competente, ao vivenciar sentimentos positivos para si, os quais estão relacionados à 

realização de alguma atividade, de fazer algo por ser agradável, interessante e sem necessitar 

de recompensas externas (Lens; Matos; Vansteenkiste, 2008). 

 No caso de um professor cuja motivação para o exercício docente é intrínseca, 

carrega consigo significados internos que justificam a sua escolha profissional, havendo um 

alinhamento entre a atividade e a sua auto realização. Ou seja, quanto maior a motivação 

intrínseca, maior o seu desejo de continuar na profissão e buscar o aprimoramento (Jesus et 

al., 2011). 

 

2.1.2. Motivação Extrínseca 

 

O oposto da motivação intrínseca é a motivação extrínseca, direcionada a realizar 

algo em resposta a uma demanda externa. Definida como aquela que é determinada por 

fatores externos, está baseada na obtenção de algo por pressão ou em recompensa à realização 
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da atividade, podendo ser recompensas de ordem social, emocional ou material. O foco é no 

valor instrumental da atividade realizada, no resultado a ser atingido, conforme afirmam 

Guimarães; Bzuneck (2002).  

Muito utilizada na atualidade no meio empresarial, como forma de estimular os 

funcionários, a motivação extrínseca diz respeito a atuações que acontecem no meio visando 

conduzir o comportamento do indivíduo a algo desejado por outro (Fiorelli, 2009). 

 São exemplos de motivadoras extrínsecas: reconhecimento pelo desempenho, 

recompensas por metas alcançadas, palestras motivacionais, salário, benefícios recebidos, 

segurança no cargo, relações interpessoais no trabalho, progressão na carreira, aumento 

salarial em função do nível de formação acadêmica que o professor adquire com sua 

dedicação aos estudos, metas de desempenho. Nesse caso a satisfação é obtida através das 

consequências produzidas pela realização de determinada atividade (Guimarães; 

Boruchovitch, 2004; Fiorelli, 2009; Lens; Matos; Vansteenkiste, 2008). 

Com locus no contexto social, e baseada na possibilidade de ser recompensado 

externamente após a obtenção de determinado objetivo, destacam-se como parâmetros de 

motivação extrínseca as comparações interpessoais e os sinais externos pautados em 

resultados de auto mérito, de acordo com Lens; Matos; Vansteenkiste (2008).  

Nesse contexto, quando a ação de uma pessoa é motivada por fatores extrínsecos, 

essa sempre dependerá de algum fator externo que vai determinar o seu sentimento de 

realização ou interesse em desempenhar a atividade a ser realizada, logo há um sentimento 

mais superficial e frágil de bem-estar, ansiedade e menor persistência. E ainda, quando a 

motivação de um trabalhador está vinculada a fatores externos, não há auto controle, e sim 

uma relação de dependência externa e instabilidade constantes, mais propensas a gerar 

insatisfação (Lens; Matos; Vansteenkiste, 2008).  

Bergamini (2018) enfatiza, ao citar experimentos realizados em Universidades 

americanas, que pessoas cujo incentivo baseia-se em recompensas extrínsecas, de forma 

geral, apresentam um pior desempenho em relação àqueles cujos motivos são intrínsecos, 

provavelmente pelo fato de que as tarefas não têm sentido na visão pessoal de quem as realiza. 

 A energia da ação motivada vem de dentro. Aquilo que vem de fora pode incentivar, 

estimular e provocar a pessoa a despender o seu potencial de forças motivacionais, mas é 

internamente que o significado para a ação é ancorado. Desta forma, um indivíduo motivado 

intrinsecamente realiza algo porque a vontade, já quem é extrinsecamente motivado, realiza 

em troca de algo que pode receber Bergamini (2018). 
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2.2. Teoria da Autodeterminação 
 

A teoria da autodeterminação, amplamente analisada por Ryan e entre 1975 e 

1991, está baseada na teoria da expectativa proposta por Vroom em 1964. Tal abordagem 

propõe que as pessoas estão motivadas a partir de necessidades psicológicas inatas, 

vinculando motivação, personalidade e desempenho (Guimarães; Bzuneck, 2002; Araújo, 

2010).  

Nessa concepção, a motivação no ambiente organizacional é vista a partir de um 

modelo centrado na existência de um continuum entre a motivação intrínseca e motivação 

extrínseca, não havendo uma ruptura e sim um processo de uma interferindo na outra. De 

acordo com esses autores, a motivação intrínseca sustenta-se nas necessidades de autonomia 

(ou autodeterminação), pertencimento (ou vínculo com outras pessoas) e competência, 

considerando que o comportamento motivado extrinsecamente também pode ser 

autodeterminado (Guimarães; Bzuneck, 2002; Araújo, 2010). 

A Teoria da Autodeterminação tem como pressuposto básico a existência de 

necessidades psicológicas básicas, inerentes aos seres humanos as quais são inatas e 

universais. Com os estudos centrados nos componentes da motivação intrínseca e extrínseca, 

a teoria considera três as necessidades psicológicas básicas: 1) autonomia - está relacionada 

à experimentação do sentimento de vontade e liberdade psicológica para controlar seus 

objetivos e comportamentos; 2) competência - sentir-se capaz de aprender e dominar as 

tarefas; 3) pertencimento (vínculo) - refere-se ao sentir-se bem cuidado e amado, capaz de se 

relacionar com outras pessoas e pertencer aos grupos.  

Quando essas necessidades são satisfeitas os resultados são positivos e o 

indivíduo sente-se motivado, segundo Machado; Cabral; Vaccaro (2018).  

Segundo a Teoria da Autodeterminação, há três divisões na classificação da 

motivação: motivação intrínseca (autônoma), motivação extrínseca (controlada), e 

desmotivação. Considerando que não há um ponto de ruptura onde uma divisão começa e 

termina e sim um continuum (Guimarães; Bzuneck, 2002; Araújo, 2010). 

Em uma vertente deste continuum encontra-se a motivação interna ou intrínseca, 

que explica o porquê de as pessoas realizarem uma atividade, seu interesse e o que sentem 

ao desempenhá-la. Em seguida encontra-se a motivação externa, extrínseca, relacionada ao 

para que a atividade é realizada, às razões que as direcionam, as consequências da realização 

da atividade, como recompensas tangíveis ou verbais. No extremo oposto encontra-se a 

desmotivação, quando não há intenção em realizar a atividade proposta. 
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Segundo Lens, Matos e Vansteenkiste (2008, p.19) a motivação intrínseca é 

autônoma, aquela em que o indivíduo escolhe, intencionalmente, o que lhe motiva, interna 

ou externamente. Relaciona-se à motivação determinada por flexibilidade cognitiva, escolhas 

conscientes, significativas e criativas. O indivíduo tem prazer e interesse na realização da 

ação, sendo que a atividade é vista como um fim em si mesma. 

 A motivação extrínseca controlada, é desencadeada de forma intencional, 

relacionada a fatores externos, ou seja, o comportamento será sempre vinculado às 

consequências advindas da realização da atividade, receber recompensas ou fugir das 

punições. Sendo assim, a pessoa escolhe realizar algo já consciente da consequência que vai 

receber como retorno do seu comportamento. Pode ser caracterizada em quatro tipos de 

regulação comportamental, a partir de motivos extrínsecos, externos ao indivíduo, que o 

levam a realizar a atividade: 

a) regulação externa: é o comportamento voltado para obter ou evitar algum 

evento externo ao indivíduo, a ação é direcionada para obter recompensas ou evitar punições. 

b) regulação introjetada: o indivíduo administra as consequências externas a 

partir do resultado de pressões internas como culpa e ansiedade 

c) regulação identificada: há uma interiorização, uma identificação do real 

motivo para a ação, mesmo sendo um motivo externo. 

d) regulação integrada: há uma coerência entre o comportamento, o objetivo para 

agir e os valores do indivíduo. É uma forma extrínseca, porém consciente. Mais autônoma 

mesmo sendo direcionada pelo interesse na recompensa externa advinda da realização da 

ação. 

E a desmotivação é quando não há interesse ou a percepção de um motivo para 

realizar a atividade (Leal; Miranda; Carmo, 2013; Lens, Matos e Vansteenkiste, 2008, p.19). 

Na perspectiva das subdivisões, propostas pela Teoria da Autodeterminação, para 

classificar a motivação, percebe-se que a primeira grande subdivisão contempla a motivação 

intrínseca (autônoma), a motivação extrínseca (controlada) e a desmotivação. Machado; 

Cabral; Vaccaro (2018) fazem uma distinção entre os conceitos de motivação e 

desmotivação: a primeira diz respeito à intencionalidade para realizar um trabalho, em 

contraponto à segunda que se refere à incapacidade de identificação de uma razão para a 

realização do mesmo (Machado; Cabral; Vaccaro, 2018). 

A necessidade de ser eficiente e realizado é o que determina a tendência humana 

para a autodeterminação. A capacidade de ser livre para iniciar o próprio comportamento, a 

buscar o desenvolvimento de habilidades e competências por sua própria vontade, 
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intrinsecamente, está relacionada à autodeterminação. Enquanto o controle externo é 

relacionado a uma contingência entre o comportamento de uma pessoa e o resultado almejado 

(Leal; Miranda; Carmo, 2013). 

A motivação intrínseca (autônoma) é inerente ao indivíduo, resultante de um 

comportamento intencional, que não necessita de reforço ou de fatores condicionantes 

externos, é livre de pressões e a satisfação é consequente à atividade realizada. A realização 

da atividade é o fim em si mesma. Trata-se de um sentimento interno de autonomia, 

competência e vínculo que motiva a ação. Não há, pois, uma intenção racional para 

determinar a ação. Sendo assim, subdivide-se em motivação intrínseca (interna) e motivação 

extrínseca interiorizada (quando os comportamentos são realizados por vontade própria da 

pessoa e não dependem de reforços externos para se manterem) (Machado; Cabral; Vaccaro, 

2018; Leal; Miranda; Carmo, 2013). 

Guimarães e Bzuneck (2002), citam os estudos de Deci e Ryan (1985); (2000); 

Rigby, Deci, Patrick e Ryan (1992); Ryan e Stiller (1991) ao abordarem o fato de existir um 

continuum entre a motivação intrínseca e extrínseca. A figura 2 demonstra esse continuum. 

De um lado a desmotivação, caracterizada pela ausência de um motivo para que o indivíduo 

realize algo. Depois a regulação externa, quando os motivos são externos ao indivíduo. A 

regulação externa é subdividida, na sequência, em regulação externa, regulação introjetada, 

regulação identificada e regulação integrada. E no outro lado do continuum está a regulação 

intrínseca (interna), quando o indivíduo tem motivos para realizar a tarefa, reconhece que a 

realização vai lhe trazer prazer, é uma motivação autônoma. 
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Figura 1: Continuum de desenvolvimento da autodeterminação do comportamento. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RYAN e DECY (2000). Adaptado. 
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Conforme demonstrado, a figura 1 exemplifica claramente cada um dos tipos de 

motivação extrínseca. Leal; Miranda; Carmo (2013) exemplificam cada uma dessas 

subdivisões: 

a) regulação externa: quando o indivíduo age baseado no ganho de recompensas 

ou fuga de punições, não há autonomia. Um exemplo pode ser o de um professor que trabalha 

apenas porque necessita do salário;  

b) regulação introjetada: baseada em reações e pressões internas como culpa e 

ansiedade, o indivíduo administra a realização das atividades e as consequências externas. O 

professor que passou no concurso e, mesmo não gostando do que faz, sente-se na obrigação 

de continuar pela oportunidade de um bom ganho financeiro e estabilidade no emprego;  

c) regulação identificada; há algum motivo interno, subjetivo para realizar a 

atividade, mesmo que o motivo ainda seja de origem externa. O salário de docente possibilita-

o a realizar o sonho de comprar um carro, ou uma casa ou sustentar a família.  

d) regulação integrada: é a forma mais autônoma, ainda baseada em benefícios 

pessoais advindos da realização da atividade, é coerente com o que a pessoa valoriza, realiza 

e deseja. O professor que sente satisfação com o que faz em consonância com o que recebe e 

com a contribuição que realiza, 

O comportamento autônomo e o controlado são praticamente o avesso um do 

outro. O comportamento autônomo, intrínseco é impregnado de significados que a pessoa dá 

à ação que realiza. Já o comportamento controlado extrinsecamente é baseado no comando 

externo e na recompensa a ser recebida ao realizar uma ação. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 
 

Neste capítulo será apresentado o percurso metodológico desenvolvido nesta 

pesquisa. Com o intuito de responder à questão problema e os objetivos estipulados, foram 

desenvolvidas as seguintes etapas: revisão da literatura sobre o tema motivação; construção 

e aplicação de um questionário online como instrumento da pesquisa de opinião pública cujo 

objetivo foi conhecer qual a opinião dos docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG, Campus Araçuaí-MG, quanto aos fatores 

da carreira que exercem maior ou menor influência na motivação no exercício profissional; 

análise dos resultados, discussão e considerações finais.  

A pesquisa foi realizada em um período de pandemia devido ao coronavírus, onde 

o país estava em isolamento domiciliar. As aulas presenciais suspensas e os docentes em fase 

de adaptação ao trabalho em home office, com um excesso de atividades e demandas de 

pesquisas online. Este foi um grande limitador do estudo, com um baixo índice de respostas. 

Os docentes estavam com um excesso de atividades online, muitas mudanças e um novo 

cenário nunca antes vivenciado.  

 

3.1 Tipo de Pesquisa 
 

A realização de uma pesquisa científica pressupõe uma série de etapas a serem 

percorridas até que os resultados sejam obtidos e analisados, para se constituírem em uma 

dissertação escrita. De acordo com Lakatos e Marconi (1996, p.15) “pesquisar não é apenas 

procurar a verdade. É encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos 

científicos”.  

O produto da pesquisa científica é mensurado pela sua real contribuição para o 

avanço do conhecimento humano (Lacerda, 2011). Nesse contexto, o processo da pesquisa 

científica presume uma formalidade em sua execução, com a definição de um método que 

possibilite elucidar os objetivos propostos de maneira confiável e eficaz.  

A presente pesquisa é uma pesquisa institucional.  A pesquisa institucional é 

direcionada para o planejamento e a tomada de decisões da instituição. Caracteriza-se pela 

organização da coleta, análise e interpretação de dados que digam respeito à Instituição na 

qual a pesquisa foi realizada (Lacerda, 2011). Foi realizada, com base nos objetivos, segundo 

a metodologia da pesquisa descritiva de opinião pública. 
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Segundo Barros e Lehfeld (2007) a pesquisa descritiva é aquela onde o 

pesquisador realiza o estudo, analisa os dados, registra e interpreta os fatos do mundo físico 

sem interferir nos mesmos. Com base nesses conceitos, entendemos que a pesquisa de opinião 

é um exemplo de pesquisa do tipo descritiva. A pesquisa de opinião pública, é definida na 

resolução do Plenário do Conselho Nacional de Saúde no 510, de 07 de abril de 2016, como:  

 
Esta resolução dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas 
e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados 
diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que 
possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma 
definida nesta resolução. 
Parágrafo único. Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP: 
I – pesquisa de opinião pública com participantes não identificados; ( 
 
 

Não haverá submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, uma vez que, segundo 

dispõe a resolução do Plenário do Conselho Nacional de Saúde nº 510, de 07 de abril de 2016, 

em seu artigo 1º:  

 

Esta resolução dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas 
e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados 
diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que 
possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma 
definida nesta resolução. 
Parágrafo único. Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP: 

I – Pesquisa de opinião pública com participantes não identificados; ( 

 

A partir dos dados coletados buscamos responder às questões da pesquisa a partir 

das seguintes categorias: motivação intrínseca e extrínseca do professor, influência de fatores 

internos e externos da carreira na motivação docente e significado do plano de carreira 

enquanto fator motivacional para o exercício docente. Com as respostas encontradas na 

análise dos dados coletados foi elaborado um documento com os dados da pesquisa, a ser 

enviado por Ofício contendo sugestões/recomendações, à Gestão do IFNMG, acerca dos 

fatores motivacionais no exercício profissional na carreira docente. 
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3.2 Instrumentos e procedimentos da coleta de Dados 
 

A primeira fonte de dados foi a revisão da literatura a partir de livros textos de 

suporte e documentos, disponibilizados em meio impresso e eletrônico, como artigos, leis e 

dissertações sobre o tema estudado. A segunda fonte de evidências utilizada foi um 

questionário online elaborado e parametrizado pelo autor a partir de tópicos pautados na 

teoria pesquisada, com perguntas fechadas, com respostas únicas, sem opção de respostas em 

branco. E, posteriormente, foi realizado o cruzamento de dados (crosstab). 

O questionário foi disponibilizado com a utilização da ferramenta Google 

formulários software. O link do questionário foi enviado, via e-mail, aos docentes, com a 

definição de um prazo de quinze dias para reenvio das respostas pelos mesmos. O 

questionário está disponível para ser consultado no Anexo 02. 

O primeiro passo para proceder a coleta de dados foi enviar uma solicitação 

formal, via e-mail, ao Diretor de Ensino do IFNMG - Campus Araçuaí, autorizando a 

realização da pesquisa com os docentes da instituição. A resposta com autorização foi 

encaminhada via e-mail, pela chefe de gabinete da Instituição (ANEXO 01). Segundo 

resposta enviada pela Chefe de Gabinete, por tratar-se de um trabalho externo, a 

coordenadora de pesquisa da Instituição, declarou que não havia necessidade de formalizar o 

pedido de autorização no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). De posse dessa 

informação e após autorização foi solicitada a lista de email de todos os docentes da 

Instituição. O endereço de e-mail institucional foi disponibilizado, mas como não sou docente 

e não faço parte do grupo formal, não foi possível encaminhar o link do questionário da 

pesquisa desta forma. 

A chefe de gabinete da diretoria da Instituição disponibilizou-se, então, 

formalmente, a enviar os questionários, via e-mail, ao grupo institucional dos docentes, 

através do qual são direcionados os comunicados da diretoria e onde são cadastrados os e-

mails institucionais de todos os docentes em exercício no IFNMG Campus Araçuaí. Desta 

forma ficou garantido que todos os docentes receberam o link do questionário a ser 

respondido. 

Ressalta-se que, devido à pandemia do COVID 19, o calendário acadêmico foi 

suspenso e as atividades de pesquisa bem como as atividades no IFNMG Campus Araçuaí 

estavam sendo realizadas de forma remota. Devido à esta situação, todos os contatos foram 

realizados via e-mail.  
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3.2.1. Instrumento de coleta de dados 

 

Como instrumento de coleta de dados da presente pesquisa, foi utilizado um 

questionário estruturado, com questões fechadas, baseado na Escala de intensidade Likert. 

Neste estudo optou-se por 5 critérios de avaliação, sendo 1 “Nenhuma influência”; 2 “Pouca 

Influência”; 3 “Indiferente”; 4 “Influência”; 5 Muita Influência” e dividido em blocos, 

diretamente relacionadas a cada objetivo específico do estudo.   

Cada uma das variáveis utilizadas foi formulada a partir de critérios encontrados 

no referencial teórico e fundamentadas a partir da revisão da literatura, a etapa inicial do 

presente estudo. O questionário foi construído de forma lógica e racional com base nos 

objetivos geral e específicos, e as questões elaboradas para responder aos objetivos propostos.  

O questionário é constituído de 5 blocos, cada um relacionado à um dos objetivos 

específicos da pesquisa sobre a motivação. Foram listadas afirmações as quais têm como 

principal objetivo verificar a sua opinião acerca do grau de influência, na motivação docente, 

dos fatores internos e externos da carreira para o exercício profissional.  O bloco 1 refere-se 

à caracterização da amostra com variáveis referentes aos dados de identificação dos 

respondentes. Em sequência, o bloco 2 apresenta variáveis relacionadas à Influência de 

fatores internos e externos da carreira na motivação docente; o bloco 3 está relacionado à 

Motivação extrínseca no desempenho da profissão docente; o bloco 4 à Motivação intrínseca 

do professor no IFNMG/Araçuaí e o bloco 5 refere-se ao Significado do plano de carreira 

enquanto fator motivacional para o exercício profissional. 

O quadro 2 retrata as variáveis que foram utilizadas para responder a cada um 

dos objetivos específicos da pesquisa: 
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Quadro 2: Variáveis pesquisadas 
Objetivo específico Bloco do questionário referente ao 

objetivo pesquisado 
Variáveis pesquisadas 

Perfil da amostra Dados de Identificação Gênero; Idade; Escolaridade; Tempo total de docência em instituições educacionais; 
Tempo de serviço no IFNMG- Campus Araçuaí; acumula algum cargo comissionado?   

Conhecer a opinião dos docentes acerca 
de qual o grau de influência na motivação 
docente, dos fatores internos e externos da 
carreira no exercício profissional;  
 

Bloco II-Influência de fatores internos e 
externos da carreira na motivação docente 

Organização do trabalho 
Atitudes e posicionamentos dos meus superiores hierárquicos  
Experiência profissional  
Os níveis de autonomia e responsabilidade que tenho para realizar o meu trabalho 
Os recursos físicos (condições de trabalho e equipamentos) do meu local de trabalho  
Sentir que sou útil no meu trabalho. 
Tipo de tarefa que desempenho 
O sistema de recompensas e incentivos  
As perspectivas de vir a ser promovido e ocupar cargos comissionados 
Dedicação exclusiva 

Verificar a opinião dos docentes acerca 
dos fatores que influenciam a motivação 
extrínseca do professor no 
IFNMG/Araçuaí;  
 

Motivação extrínseca no desempenho da 
profissão docente  
 

Estabilidade  
Horário de Trabalho 
Recursos físicos e tecnológicos da Escola 
Localização Geográfica do IFNMG Campus Araçuaí 
Plano de carreira 
Valor social, reconhecimento externo (amigos, familiares, alunos, comunidade) 

Compreender a opinião dos docentes 
acerca dos fatores que influenciam a 
motivação intrínseca do professor no 
IFNMG/Araçuaí;  
 

Motivação intrínseca do professor no 
IFNMG/Araçuaí   

Satisfação com a experiência de ensinar 
Autonomia em elaborar meu plano de ensino 
Atividades que exigem curiosidade, desafios novos, criatividade e inovação. 
Bom relacionamento com alunos, colegas de trabalho e comunidade acadêmica. 
Sentir que meu conhecimento e minhas habilidades são valorizados 
Pertencer ao grupo de docentes do IFNMG  

Verificar a opinião dos docentes do 
IFNMG/Araçuaí acerca do significado do 
plano de carreira enquanto fator 
motivacional para o exercício 
profissional. 

Significado do plano de carreira enquanto 
fator motivacional para o exercício 
profissional 
 

Incentivos à qualificação profissional 
Avaliação por desempenho 
Estrutura de cargos e salários 
Incentivos remuneratórios e Progressão na Carreira 
Atividades de Ensino  

Fonte:  Dados da pesquisa.
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Os questionários foram enviados através do e-mail institucional, o que garantiu 

que todos os docentes do IFNMG/Araçuaí recebessem o documento. Como, em um primeiro 

momento a adesão foi baixa, aqueles docentes que a pesquisadora teve acesso ao contato 

pessoal de whatsapp, foram convidados individualmente. Esta ação resultou em uma adesão 

maior. Muitos docentes não residem no município de Araçuaí e nem todos foram convidados 

individualmente. Acredita-se que, em meio a tantos e-mails institucionais, o convite da 

pesquisa possa ter sido negligenciado por muitos. Inclusive um dos docentes solicitou por 

whatsapp que o questionário fosse reenviado pois ele o havia perdido em meio a tantos e-

mails. Este cenário configurou-se como uma restrição à pesquisa. 

A partir dos dados coletados a partir da aplicação dos questionários, buscou-se 

responder às questões da pesquisa, a partir das categorias: motivação intrínseca e extrínseca 

do professor, influência de fatores internos e externos da carreira na motivação docente e 

significado do plano de carreira enquanto fator motivacional para o exercício docente.  

Antes da aplicação dos questionários, foi realizado contato por email, com o Diretor 

de Ensino da Instituição de Ensino pesquisada, solicitando orientações sobre autorização para 

realizar a pesquisa bem como estratégias para enviar os questionários aos docentes. 

Posteriormente, foi enviado outro email ao Diretor Geral da instituição, para autorizar a 

realização da pesquisa, conforme demonstrado no Anexo 01. Assim que recebemos a 

autorização para o trabalho de pesquisa, cada docente recebeu através do grupo institucional, 

um email convidando-o a participar da pesquisa. Caso a resposta desse docente fosse positiva, 

bastava responder ao questionário da pesquisa de opinião, conforme meio digital através do 

link da plataforma Google. Para isso, ficou combinado, com os docentes, um prazo de quinze 

dias para entrega dos questionários respondidos. O pesquisador buscou, ainda, formas de 

conseguir o contato de whatsapp de cada docente para reforçar a solicitação de respostas ao 

questionário, foram contatados 17 docentes. 
 

3.3 Unidade de Análise 
 

No presente estudo a unidade de análise são as opiniões dos docentes do IFNMG – 

Campus Araçuaí, acerca de fatores que influenciam a carreira docente. 

A população convidada para responder o questionário foi composta pelos servidores 

públicos da categoria docentes que lecionam no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

(IFNMG) no Campus de Araçuaí, totalizando 56 docentes. Destes, 27 responderam. 
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3.4 Análise e interpretação dos dados 

 

Neste estudo as fontes de evidências foram a observação direta do investigador, 

análise documental, fundamentação teórica e aplicação de um questionário estruturado. O 

objetivo da análise e interpretação de dados não é o de encontrar resultados ou verdades 

únicas para comprovar uma hipótese e sim o de encontrar correspondência entre os dados 

disponíveis. 

A estratégia analítica geral utilizada foi a descrição de questionário. A partir da 

proposição teórica de que quanto maior o grau de autodeterminação da motivação, maior o 

grau de satisfação das necessidades básicas do ser humano, como a de autonomia, vínculo e 

competência e mais positivos serão os resultados, foi realizada uma descrição dos dados a 

partir da teoria. 

Os dados, obtidos a partir da aplicação do questionário, foram tratados, analisados e 

interpretados através de análise estatística descritiva. A análise estatística foi realizada com o 

uso do programa estatístico SPSS- Statistical Package for the social sciences e do Excel, 

apresentados em tabelas e análises comparativas das categorias à luz da teoria proposta 

(APÊNDICE 03). Foi realizado cruzamento de dados (crosstab) ou interelação, para que os 

dados obtidos pudessem ser suportados por mais de uma fonte de dados. 

No capítulo 4 serão apresentados os principais resultados e suas discussões com 

um direcionamento pautado na questão problema e nos objetivos deste estudo.  
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 

Este capítulo apresenta os resultados e a discussão dos dados obtidos na pesquisa 

realizada em campo. Serão apresentadas, em sequência I) contextualização do 

IFNMG/araçuaí; II) análise descritiva dos resultados do estudo; III) análise das correlações 

entre as variáveis estudadas. 

Após a aplicação e o tratamento dos resultados foi possível realizar a análise da 

opinião dos docentes, no IFNMG Campus Araçuaí, quanto aos fatores da carreira que 

exercem influência para a motivação no exercício profissional. A descrição dos dados é uma 

forma de organizar e sintetizar os resultados para que sejam realizadas as análises e as 

evidências.  

Como forma de organizar a apresentação da análise descritiva dos dados, optamos 

por apresentar os resultados em três etapas. A sessão 4.1 está composta pela descrição do 

contexto de trabalho do servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Norte de Minas Gerais – IFNMG. Na sessão 4.2 é apresentada a análise descritiva dos doados 

da tabulação do questionário. Esta apresentação segue a mesma sequência apresentada no 

questionário: perfil dos entrevistados e opiniões acerca das variáveis de um dos blocos que 

compõe o questionário. Cada um dos cinco blocos do questionário foi estruturado em direção 

à buscar respostas para cada um dos objetivos específicos da pesquisa. Em seguida, na sessão 

5.2 será apresentado E, por fim, na sessão 5.3. está apresentada a discussão e análise dos 

resultados. 

 
4.1 Contexto de trabalho do servidor do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG. 
 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, da qual 

fazem parte os Institutos Federais de Educação (IFE's), foi instituída no âmbito do sistema 

federal de ensino em 29 de dezembro de 2008 com a aprovação da Lei nº 11.892. Esses 

Institutos são definidos como instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados em ofertar educação profissional e tecnológica 

em diferentes modalidades de ensino, conjugando conhecimentos técnicos e tecnológicos 

com as suas práticas pedagógicas. Desde sua criação tem o propósito da expansão da rede 
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federal de educação básica, técnica e tecnológica que visa potencializar o desenvolvimento 

socioeconômico regional a partir da qualificação de profissionais (BRASIL, 2008a). 

Tais IFE´s configuram-se como instituições de educação superior, mas também 

de educação básica e profissional cujo papel é o de promover a integração e a verticalização 

da educação básica à educação profissional e educação superior, o que possibilita que o aluno 

obtenha desde a formação técnica até a formação superior. Os IFE´s têm o dever de 

constituírem-se como centros de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de 

ciências aplicadas, em particular, qualificando-se como referência no apoio à oferta do ensino 

de ciências nas instituições públicas de ensino, e oferecendo capacitação técnica e atualização 

aos docentes, conforme Brasil (2008a). 

Em seu art. 6º, a lei 11.892 dispõe que os IFE’s devem ofertar educação 

profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades, bem como promover a 

integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e superior, 

otimizando aspectos como a infraestrutura física, os recursos de gestão e o quadro de pessoal 

(Brasil, 2008a).  

Não obstante a essas informações, a Lei nº 8.112, de 1990 normatiza o trabalho 

dos servidores públicos federais, estabelecendo o regime jurídico único dos servidores 

públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais (Brasil, 1990). 

Especificamente em relação à categoria docente, essa é composta na sua maioria por 

professores efetivos, de regime estatutário, pertencentes à carreira do Magistério do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico, estruturada pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. 

Há, portanto, uma menor proporção por Professores contratados, de vínculo temporário, 

regidos pela CLT, conforme (Brasil, 2008b).  

 

 

4.2 Análise dos resultados descritivos  
 

A primeira subseção refere-se ao perfil dos docentes pesquisados, a seguir, na 

subseção 5.1.2, foram analisados os resultados referentes às opiniões sobre a influência de 

fatores internos e externos da carreira na motivação docente. Na sequência, a sessão 5.1.3 

consta a descrição das variáveis relacionadas à motivação extrínseca no desempenho da 

profissão docente e as opiniões relativas à motivação intrínseca do professor no 

IFNMG/Araçuaí. Por fim na sessão 5.1.5, faz-se a descrição dos resultados no tocante ao 
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significado do plano de carreira enquanto fator motivacional para o exercício profissional, na 

opinião dos entrevistados.  

 

4.2.1. Perfil dos docentes pesquisados 

 
Na caracterização da amostra foi solicitado aos respondentes que informassem o sexo, 

idade, escolaridade, tempo de docência em instituições educacionais, tempo de serviço no 

IFNMG- Campus Araçuaí e se acumula algum cargo comissionado.  

 
Tabela 1: Perfil dos docentes pesquisados 

Variáveis Categoria Frequência Percentual 

Gênero Feminino 14 51,9% 

Idade Entre 31 e 40 

anos 

17 63,0% 

Escolaridade Mestrado 13 48,1% 

Tempo de Docência em 
Instituições de Ensino 

Acima de 21 

anos 

11 40,7% 

Gênero Feminino 14 51,9% 

Tempo de serviço no IFNMG-
Campus Araçuaí 

Entre 4 e 6 

anos 

13 48,1% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando os dados da distribuição por gênero, há um predomínio por mulheres, com 

51,9% dos entrevistados do sexo feminino. Em relação à idade, 63% tem entre 31 e 40 anos. 

A escolaridade dos entrevistados, em sua maioria, é nível de mestrado, totalizando 48%. O 

tempo total de docência em instituições educacionais, está entre 10 e 20 anos para 40,7% dos 

docentes. Já em relação ao tempo de serviço no IFNMG- Campus Araçuaí: 29,6% tem até 3 

anos. Do total de respondentes 70,4% não acumulam cargo comissionado. 

 

4.2.2. A influência dos fatores internos e externos  

 

A motivação docente é indiscutível quando o assunto é a qualidade da educação. Um 

debate importante está relacionado aos fatores que motivam os docentes em sua atividade 

profissional, e nem sempre consensual. Um ponto considerado é que tanto fatores 
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profissionais (externos) quando pessoais (internos) influenciam na permanência na carreira 

docente (Colares et al., 2019).  

De acordo com Guimarães e Bzuneck (2002), para avaliar a motivação extrínseca 

os itens elencados são relacionados à preocupação com recompensas externas, 

reconhecimento, demonstração de capacidade, opção por tarefas simples e preferência por 

direcionamento externo. São exemplos de fatores externos que influenciam na motivação:  

plano de carreira, os sistemas de avaliação de desempenho, os prêmios e sistemas de 

reconhecimento, o feedback positivo dado às pessoas como elogios, respeito ou admiração.  

Já os fatores internos que influenciam a motivação intrínseca são aqueles que 

direcionam o indivíduo a ter motivos para realizar a tarefa, reconhecer que a realização vai 

lhe trazer prazer. É uma motivação autônoma, gera a busca pelo desafio, curiosidade, 

preferência por tarefas complexas, interesse por novidades, compreensão, ampliação de 

habilidades e satisfação com a aprendizagem (Guimarães; Bzuneck, 2002). 

Os resultados que seguem são referentes à opinião dos entrevistados em relação 

à influência de fatores internos e externos na motivação docente. Cada um dos fatores foi 

mensurado através de uma escala de influência, no instrumento de coleta de dados.  

Os fatores externos avaliados neste estudo foram: a organização do trabalho, 

atitudes e posicionamentos dos meus superiores hierárquicos, os recursos físicos (condições 

de trabalho e equipamentos) do meu local de trabalho, tipo de tarefa que desempenho, o 

sistema de recompensas e incentivos, as perspectivas de vir a ser promovido, dedicação 

exclusiva. Já os fatores internos foram: experiência profissional, os níveis de autonomia e 

responsabilidade que tenho para realizar o meu trabalho, sentir que sou útil no meu trabalho. 

A seguir, a tabela 01 apresenta os resultados da pesquisa de opinião acerca da 

influência de fatores internos e externos da carreira na motivação docente, com as variáveis 

que compõe o segundo bloco do questionário utilizado neste estudo:



58 
 

 
 

 

Tabela 2: Influência de fatores internos e externos da carreira na motivação docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Não 
influencia 

Influencia 
pouco 

Estou 
indeciso/a 

Influencia 
medianamente 

Influencia 
muito 

TOTAL 

Organização do trabalho 0% 0% 3,7% 14,8% 81,5% 100% 

Atitudes e posicionamentos dos meus superiores 
hierárquicos  

0% 0% 3,7% 18,5% 77,8% 100% 

Experiência profissional  3,7% 18,5% 33,3% 44,4% 3,7% 100% 

Os níveis de autonomia e responsabilidade que 
tenho para realizar o meu trabalho 

0% 0% 3,7% 18,5% 77,8% 100% 

Os recursos físicos (condições de trabalho e 
equipamentos) do meu local de trabalho  

0% 11,1% 3,7% 29,6% 55,6% 100% 

Sentir que sou útil no meu trabalho. 0% 3,7% 3,7% 29,6% 63,0% 100% 

Tipo de tarefa que desempenho 0% 3,7% 11,1% 22,2% 63,0% 100% 

O sistema de recompensas e incentivos  3,7% 18,5% 22,2% 29,6% 25,9% 100% 

As perspectivas de vir a ser promovido e ocupar 
cargos comissionados 

18,5% 25,9% 33,3% 14,8% 7,4% 100% 

Dedicação exclusiva 0% 3,7% 3,7% 25,9% 66,7% 100% 
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No que concerne à avaliação da influência dos fatores externos avaliados neste 

estudo através da escala de influência, organização do trabalho e as atitudes e 

posicionamentos dos meus superiores hierárquicos são os fatores de maior influência na 

motivação docente.  

A organização do trabalho foi a variável avaliada por 81,5% dos entrevistados 

como fator que influencia muito.  Já as atitudes e posicionamentos dos meus superiores 

hierárquicos foi avaliada como algo que influencia muito por 77,8% dos entrevistados. Os 

recursos físicos (condições de trabalho e equipamentos) do meu local de trabalho, tipo de 

tarefa que desempenho, o sistema de recompensas e incentivos, as perspectivas de vir a ser 

promovido, dedicação exclusiva. 

A influência de fatores internos da carreira docente, foi avaliada a partir das 

seguintes variáveis: experiência profissional, níveis de autonomia e responsabilidade para 

realizar o trabalho. 

A organização do trabalho é um fator externo da carreira docente que está 

diretamente relacionada à necessidade dos indivíduos de autonomia. Os resultados obtidos 

indicam que em relação à organização do trabalho 3,7% estão indecisos/as, 14,8% opinaram 

que influencia medianamente e 81,5% consideram que influencia muito. Percebe-se que este 

foi o critério com o maior índice de respondentes avaliando como muita influência.  

Outro fator externo considerado de muita influência são as atitudes e 

posicionamentos dos meus superiores hierárquicos. Consideradas por 77,8% dos 

respondentes como um fator que influencia muito, 18,5 % consideram a influência mediana 

e 3,7% estão indecisos/as.  Relacionado à necessidade dos indivíduos de estabelecerem 

vínculo, as atitudes e posicionamentos dos superiores hierárquicos tem influência nas 

relações interpessoais que acontecem no ambiente de trabalho.  

A experiência profissional, um fator interno relacionado à necessidade humana 

de reconhecimento, é avaliada por 44,4% dos entrevistados como uma variável que influencia 

muito. 3,7% avaliam como um fator que influencia pouco, 33,3% consideram que influencia 

medianamente e 18,5% estão indecisos/as.  

Outros dois fatores internos avaliados são os níveis de autonomia e 

responsabilidade para realizar o meu trabalho. Este último é considerado como um fator de 

muita influência por 77,8% dos respondentes, 3,7 % estão indecisos/ase 18,5% consideram 

mediana a influência desse fator. 
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Os recursos físicos (condições de trabalho e equipamentos) do local de trabalho 

influenciam muito para 55,6% dos respondentes, para 11,1% influencia pouco, 29,6% 

consideram que influencia medianamente e 3,7 responderam estou indeciso/a. São fatores 

externos da carreira docente. 

Sentir que sou útil no meu trabalho, um fator interno, é avaliado como critério 

que influencia muito para 63,0% dos respondentes, influencia pouco na opinião de 3,7%, 

influencia medianamente para 29,6% e 3,7 estão indecisos/as. 

O tipo de tarefa que desempenha, um fator externo à carreira docente, é 

considerado, na opinião de 3,7% como um fator que influencia pouco, 22,2% consideram que 

influencia medianamente, 11,1 estão indecisos/as e a maioria, 63,0% considera que influencia 

muito.  

No que concerne ao sistema de recompensas e incentivos, também um fator 

externo, na opinião de 29,6% dos respondentes, é de que influencia medianamente. Não 

influencia para 3,7%, influencia pouco na opinião de 18,5% e 22,2% estão indecisos/as. 

Outros dois fatores externos são as perspectivas de vir a ser promovido e ocupar 

cargos comissionados e dedicação exclusiva. Quanto às perspectivas de vir a ser promovido 

e ocupar cargos comissionados os respondentes opinaram: 18,5% não influencia, 25,9% 

influencia pouco, 33,3% estou indeciso/a, 14,8% influencia medianamente  e 7,4% 

consideram que influencia muito. 

Do total de opiniões dos respondentes em relação à dedicação exclusiva 3,7% 

consideram que influencia pouco, 3,7% estou indeciso/a, 25,9% influencia medianamente e 

66,7% consideram que influencia muito. 

 

4.2.3. Motivação extrínseca no desempenho da profissão docente 

 

Com o objetivo de aprofundar a base de análise, visando compreender a opinião 

dos docentes acerca dos fatores que influenciam a motivação extrínseca do professor no 

IFNMG/Araçuaí é importante ressaltar que, na opinião dos entrevistados, todos são os 

quesitos avaliados como aspectos que geram alguma influência no desempenho da profissão 

docente. A análise da motivação extrínseca, neste estudo, foi realizada com as variáveis: 

Estabilidade; Horário de Trabalho; Recursos físicos e tecnológicos da Escola; Localização 

Geográfica do IFNMG Campus Araçuaí; Plano de carreira; Valor social, reconhecimento 

externo (amigos, familiares, alunos, comunidade). Os resultados são apresentados na tabela 

03:  
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Tabela 3: Motivação extrínseca no desempenho da profissão docente 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  Não 
influencia 

Influencia 
pouco 

Estou 
indeciso/a 

Influencia 
medianamente 

Influencia 
muito 

TOTAL 

Estabilidade   0%  0%  3,7%  11,1%  85,2%  100% 

Horário de 
Trabalho 

0%  0%  11,1%  22,2%  66,7%  100% 

Recursos físicos e 
tecnológicos da 
Escola 

0%  7,4%  7,4%  37,0%  48,1%  100% 

Localização 
Geográfica do 
IFNMG Campus 
Araçuaí 

11,1%  22,2%  22,2%  3,7%  40,7%  100% 

Plano de carreira  0%  7,4%  3,7%  18,5%  70,4%  100% 

Valor social, 
reconhecimento 
externo (amigos, 
familiares, alunos, 
comunidade) 

0%  7,4%  14,8%  29,6%  48,1%  100% 
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O quesito Estabilidade refere-se a um dos direitos previstos no plano de carreira 

do servidor público federal, concursado, na carreira docente.  Os dados demonstram que a 

estabilidade é considerada como um fator que influencia muito na opinião de 85,2% dos 

respondentes. 3,7% responderam estou indeciso/a e 11,1% consideram que influencia 

medianamente. 

A estabilidade leva o docente a se sentir mais motivado intrinsecamente, uma vez 

que ele tem a segurança de permanecer no cargo. Mas também pode, ao longo do tempo, 

levá-lo ao outro extremo do continuum da motivação, que é a desmotivação. Assim abre-se 

uma importante discussão da influência da estabilidade no ser funcionário público ou no ser 

professor.  

Em relação ao horário de trabalho, 66,7% dos respondentes consideram que 

influencia muito, estou indeciso/a foram 11,1% e influencia medianamente 22,2%,  

O critério “recursos físicos e tecnológicos da Escola” referem-se a... e são 

considerados como fator que influencia muito, para 48,1% dos respondentes. Influencia 

pouco, 7,4%, estou indeciso/a, 7,4% e influencia medianamente 37,0%.  

A localização Geográfica do IFNMG Campus Araçuaí influencia muito na 

opinião de 40,7% dos respondentes, 11,1% consideram que não influencia, 22,2% que 

influencia pouco, estou indeciso/a 22,2% e influencia medianamente 3,7%.  

O Plano de carreira influencia pouco na opinião de 7,4%, estou indeciso/a 3,7%, 

influencia medianamente 18,5% e influencia muito 70,4%. 

Valor social, reconhecimento externo (amigos, familiares, alunos, comunidade) 

influencia pouco na opinião de 7,4%, estou indeciso/a 14,8%, influencia medianamente  

29,6%, influencia muito 48,1%  

 

4.2.4. Motivação Intrínseca do professor no IFNMG/Araçuaí 

 

O comportamento é intrinsecamente motivado quando o indivíduo sente que suas 

necessidades de autonomia, competência/ reconhecimento e vínculo/ pertencimento foram 

atendidas, há interesse e prazer no que é realizado (Bzuneck; Guimarães, 2007). 
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Tabela 4: Motivação Intrínseca do professor no IFNMG/Araçuaí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

Não 
influencia 

Influencia 
pouco 

Estou 
indeciso/a 

Influencia 
medianamente 

Influencia 
muito 

TOTAL 

Satisfação com a experiência de 
ensinar 

0% 7,4% 3,7% 14,8% 74,1% 100% 

Autonomia em elaborar meu 
plano de ensino 

0% 7,4% 3,7% 22,2% 66,7% 100% 

Atividades que exigem 
curiosidade, desafios novos, 
criatividade e inovação. 

0% 7,4% 3,7% 25,9% 63,0% 100% 

Bom relacionamento com alunos, 
colegas de trabalho e comunidade 
acadêmica. 

0% 0% 0% 18,5% 81,5% 100% 

Sentir que meu conhecimento e 
minhas habilidades são 
valorizados 

0% 0% 7,4% 22,2% 70,4% 100% 

Pertencer ao grupo de docentes 
do IFNMG  

3,7% 0% 25,9% 22,2% 48,1% 100% 
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A percepção dos respondentes acerca da satisfação com a experiência de ensinar 

demonstra que este é um ponto que influencia muito na opinião de 74,1% dos respondentes. 

Influencia pouco é a opinião de 7,4%, estou indeciso/a, 3,7% e 14,8% opinaram que 

influencia medianamente. 

A autonomia em elaborar o próprio plano de ensino é considerada por 66,7% 

como um fator que influencia muito. 22,2 consideram que influencia medianamente, 7,4 que 

influencia pouco e 3,7% estou indeciso/a. 

Atividades que exigem curiosidade, desafios novos, criatividade e inovação são 

percebidas como um fator que influencia muito para 63% dos respondentes. 25,9% percebem 

como influência mediada, 7,4 consideram que influencia pouco e 3,7 estou indeciso/a. 

O bom relacionamento com alunos, colegas de trabalho e comunidade acadêmica 

influencia muito na opinião de 81,5% dos respondentes e influencia medianamente na 

opinião de 18,5%. Este também é um reforçador da necessidade de vinculo 

Sentir que o conhecimento e as habilidades são valorizados influencia muito na 

opinião de 70,4% dos respondentes, 7,4% responderam estou indeciso/a e para 22,2% é 

um fator que influencia medianamente. 

Pertencer ao grupo de docentes do IFNMG é, na opinião de 48,1% dos 

respondentes um fator que influência muito, para 3,7 não influencia , 25,9% estou 

indeciso/a e 22,2% consideram que influencia medianamente. 

Em relação à a opinião dos docentes acerca dos fatores que influenciam a 

motivação intrínseca do professor no IFNMG/Araçuaí a maior porcentagem de respostas que 

avaliam que como fator que exerce muita influência encontra-se no bom relacionamento com 

alunos, colegas de trabalho e comunidade acadêmica, com 81,5%. 

Silva, Pletsh e Biavatti (2015) descrevem como principais fatores motivacionais 

para o grupo de 43 professores de um curso de graduação em contabilidade: amor pela 

carreira, ensino e pesquisa, relacionamento interpessoal, satisfação pessoal e profissional; 

atividade em uma universidade. Além de fatores externos como o plano de carreira e o 

financeiro. Já as causas que mais os motivam são o relacionamento com colegas e alunos, 

esforço pessoal e sorte, os dois primeiros fatores intrínsecos e a sorte um evento externo.  
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4.2.5. O plano de carreira enquanto fator motivacional para o exercício profissional 

 

A motivação está relacionada à energia e prazer que um indivíduo tem ao realizar 

atividades profissionais ou pessoais. Em relação à motivação docente é importante que o 

professor seja visto como ser humano, em busca de atingir seus objetivos e construir uma 

carreira profissional (Silva, Pletsh e Biavatti, 2015).  

O último grupo do questionário referia-se à quesitos diretamente relacionados ao 

plano de carreira. Os quesitos foram direcionados para captar a opinião dos docentes do 

IFNMG/Araçuaí acerca do significado do plano de carreira enquanto fator motivacional para 

o exercício profissional. 

Segundo Moreira (2011) a motivação docente é influenciada por incentivos, sucessos, 

realizações e satisfação. Pontos contemplados no plano de carreira.  
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Tabela 5: Significado do plano de carreira enquanto fator motivacional para o exercício profissional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  Não 
influencia 

Influencia 
pouco 

Estou 
indeciso/a 

Influencia 
medianamente 

Influencia 
muito 

TOTAL 

Incentivos à qualificação 
profissional 

0%  0%  7,4%  37,0%  55,6%  100% 

Avaliação por desempenho  0%  3,7%  14,8%  37%  44,4%  100% 

Estrutura de cargos e salários  0%  0%  0%  0%  0%  100% 

Incentivos remuneratórios  7,4%  7,4%  7,4%  7,4%  7,4%  100% 

Atividades de Ensino   0%  0%  0%  0%  0%  100% 

Pertencer ao grupo de docentes 
do IFNMG  

3,7%  3,7%  3,7%  3,7%  3,7%  100% 
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Os dados da amostra retratam que 55,6% consideram que os incentivos à 

qualificação profissional influenciam muito, 37% consideram que influenciam 

medianamente e 7,4 estão indecisos/as. 

Já a avaliação por desempenho é considerada por 44,4% como um fator de muita 

influência, 37% consideram que influencia medianamente. 3,7% que influencia pouco e 

14,8% estão indecisos/as. 

Em relação à estrutura de cargos e salários a opinião de 55,6% dos respondentes 

é a de trata-se de um fator que influencia muito, 37% consideram que influencia 

medianamente e 7,4% estão indecisos/as. 

 

4.3 Análise e discussão dos resultados 
 

O presente estudo objetivou a análise da motivação para o exercício profissional 

dos docentes a partir da influência dos fatores intrínsecos e extrínsecos da carreira. O 

referencial foi a Teria da autodeterminação. Este item dedica-se a discussão dos resultados 

obtidos neste estudo a partir do crosstab ou relação entre os resultados obtidos junto à uma mostra 

de docentes no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG, Campus Araçuaí.   
Os dados apresentados a seguir são resultantes do tratamento dados do 

questionário e uma discussão à luz da teoria pesquisada. Os resultados demonstraram que, 

tanto fatores internos quanto externos têm influência na motivação docente.  

O conjunto organização do trabalho e as atitudes e posicionamentos dos meus 

superiores hierárquicos, foram os fatores externos ao indivíduo com os maiores percentuais 

de opiniões que os consideram como pontos que têm muita influência.  

Em relação aos fatores internos, os níveis de autonomia e responsabilidade para 

realizar o meu trabalho, o bom relacionamento com alunos, colegas de trabalho e comunidade 

acadêmica são aspectos avaliados com o maior percentual, como algo que influencia muito 

para a maioria dos respondentes.  

Em relação aos critérios específicos avaliados acerca do significado do plano de 

carreira enquanto fator motivacional para o exercício profissional, a maioria avaliou como 

muita influência ou mediana. A progressão na carreira (74,1%) e as atividades de ensino 

(70,4%) são os fatores que mais influenciam a motivação. Já os incentivos à qualificação, a 

avaliação por desempenho e a estrutura de cargos e salários são considerados por 37% dos 
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respondentes como algo que influencia medianamente. 44,4% das mulheres e 25,9% dos 

homens avaliam que o plano de carreira enquanto um fator externo influencia muito na 

motivação para o exercício profissional. Para 33,3% das mulheres que responderam essa 

pesquisa, a progressão na carreira influencia muito e 33,3% tem essa visão.  

Silva, Pletsh e Biavatti (2015) citam o estudo realizado por Vaz (2010) que 

verificou atitudes dos gestores que influenciam na motivação docente. O estudo averiguou 

que os professores esperam atitudes motivacionais por parte dos gestores, n entanto os 

gestores não associam a motivação docente às ações da gestão.  

Moreira (2011) apresenta a motivação como uma dimensão esquecida nas 

pesquisas científicas. A partir de uma pesquisa bibliográfica, o autor retrata a motivação 

como questão central na profissão. Considerada como elemento essencial à própria razão de 

ser professor e na dimensão humana do trabalho docente, a motivação ainda é pouco 

investigada nas pesquisas acadêmicas. O estudo enfatiza a importância de investigar a 

experiência individual dos docentes nas instituições e verificar a influência dessas 

experiências na qualidade de ensino e as relações interpessoais existentes na prática 

profissional. Tais estudos podem “ajudar a reflexão e o repensar dos modelos pré-serviço e 

de formação contínua dos professores”.  

No presente estudo os resultados apontam que 77,8% dos docentes pesquisados 

consideram que as atitudes e posicionamentos dos superiores hierárquicos, bem como o nível 

de autonomia e responsabilidade para realizar o próprio trabalho são fatores que influenciam 

muito a motivação para o exercício profissional. Bergamini (2015), aponta o modelo 

hegemônico de relações interpessoais nas instituições, na era industrial, até o final do século 

XX, onde a obediência às regras e à hierarquia verticalizada era requerida, e o contraponto 

atual onde o cenário é outro. Vivemos um contexto de maior autonomia e democracia, onde 

as relações interpessoais refletem os motivos que mobilizam as pessoas à ação nos contextos 

organizacionais.  

Entendendo que autonomia é a possibilidade de estar no comando de suas 

escolhas. Trata-se da possibilidade de escolher uma opção de forma voluntária e consciente, 

de forma livre e autêntica. E esse sentimento de escolher é intrinsecamente recompensador, 

é uma necessidade que, quando atendida, gera um sentimento de automotivação. Esta é o 

centro do despertar do potencial criativo, do comportamento saudável e engajado, da 

mudança duradoura (Bergamini,2018). Reside aí um ponto importante a ser considerado nas 

organizações eficientes.  
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Guimarães e Bzuneck (2008) apontam os fatores internos como importantes 

motivadores naturais das ações do ser humano, o que pode ser notado na opinião de 77,8% 

dos docentes que consideram os níveis de autonomia e responsabilidade para realizar o 

trabalho como fatores de muita influência na motivação e 63% que consideram que ser útil 

no trabalho também influencia muito na motivação profissional.  

Entender o que as pessoas necessitam, a partir do que consideram com algo capaz 

de causar muita influência em seu exercício profissional, é um importante balizador para a 

criação de ações da gestão nas organizações. Conforme apontam Brunelli (2008), Robbins e 

Decenzo (2004) na busca por criar um ambiente capaz de despertar a ação dos colaboradores 

para atingir os objetivos coletivos da organização e, em consonância, satisfazer algumas 

necessidades próprias, a opinião de quem executa as atividades docentes torna-se algo 

fundamental.  

Considerando os fatores internos e externos da carreira na motivação docente, a 

organização do trabalho é um ponto que merece atenção, sendo considerada por 81,5% dos 

respondentes desta pesquisa como um fator que influencia muito.  

Os fatores motivacionais estão relacionados às escolhas individuais, objetivos a 

serem alcançados, necessidades pessoais e metas que determinam o esforço e a perseverança 

que cada indivíduo irá empenhar na realização de suas ações (Guimarães e Bzuneck, 2002). 

A organização do trabalho é um indicador capaz de influenciar positivamente a gestão 

organizacional e que merece uma atenção, dado ao alto índice de influência na motivação 

docente. Novas pesquisas podem aprofundar o que é considerado como subitens de 

organização do trabalho, de modo a fornecer mais subsídios direcionados a amplificar a 

motivação dos docentes.  

Segundo Robbins (2005) a motivação intrínseca e a extrínseca se complementam 

e o potencial motivacional de uma pessoa já existe dentro dela. Bergamini (2011) acrescenta 

que, quando a opinião acerca do grau de influência de fatores organizacionais internos e 

externos na motivação são reconhecidos e não desperdiçados, é possível oferecer algo, por 

parte da instituição que vá na mesma direção do que é esperado pelo colaborador. Baseado 

nessa premissa é importante ressaltar que, na opinião dos docentes pesquisados, a motivação 

extrínseca é mobilizada pela estabilidade e pelo plano de carreira. 85,2% consideram que a 

estabilidade influencia muito na motivação, além de 70,4% que consideram o plano de 

carreira como fator de muita influência. Já a motivação intrínseca é despertada pelo bom 

relacionamento com alunos, colegas de trabalho e comunidade acadêmica, avaliado por 

81,5% como um aspecto que influencia muito.   
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Segundo a Teoria da Autodeterminação, no ambiente organizacional, há um 

continuum entre a motivação intrínseca (interna) e extrínseca (externa), não havendo uma 

ruptura e sim um processo de uma interferindo na outra. Essa continuidade, e não uma 

separação, é demonstrada nas percepções dos docentes pesquisados, onde tanto fatores 

internos quanto fatores internos são considerados como muito influentes na motivação para 

o exercício profissional. 

Um ponto interessante é a diferença de percepção entre homens e mulheres, 

acerca da influência na motivação profissional, em relação à alguns fatores específicos. As 

mulheres (29,6%) avaliam os recursos físicos e tecnológicos da Escola como fatores que 

influenciam muito. Já os homens (22,2%) consideram que a influência é mediana.  

O valor social, reconhecimento externo (amigos, familiares, alunos, 

comunidade), a localização Geográfica do IFNMG Campus Araçuaí e a autonomia em 

elaborar o plano de ensino são fatores considerados de muita influência na percepção da 

maioria das mulheres. Já para os homens as atividades que exigem curiosidade, desafios 

novos, criatividade e inovação influenciam mais. 

A idade do docente é outro ponto que interfere nas percepções do que é 

considerado como fator de influência na motivação para o exercício profissional. 55,6% dos 

entrevistados com idade entre 31 e 40 anos, que refletem a maioria da população pesquisada 

(63%), consideram como fatores de grande influência na motivação profissional fatores como 

a organização do trabalho, a estabilidade, os níveis de autonomia e responsabilidade que têm 

para realizar o trabalho. Em contrapartida os incentivos profissionais, a experiência 

profissional, o sistema de recompensas e incentivos e as perspectivas de vir a ser promovido 

e ocupar cargos comissionados não são avaliados como tão influentes por essa parcela dos 

entrevistados. 

A motivação externa ou extrínseca, relacionada ao para que a atividade é 

realizada, relacionada às razões que o direcionam, as consequências da realização da 

atividade, como recompensas tangíveis ou verbais. No questionário os fatores elencados para 

avaliar a motivação extrínseca avaliados como mais influentes foram a estabilidade (85,2%), 

o plano de carreira (70,4%) e o horário de trabalho (66,7%). Os recursos físicos e 

tecnológicos da Escola foram avaliados como algo que influencia medianamente por 37% 

dos docentes entrevistados. Para as mulheres (40,7%), o horário de trabalho influencia mais 

que na avaliação dos homens (25,9%). Essa percepção pode ser reflexo da organização do 

cotidiano da mulher e da divisão em múltiplas tarefas como cuidados com a casa, cuidados 

com os filhos e dedicação profissional. 
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Já a motivação intrínseca, segundo a Teoria da Autodeterminação, sustenta-se 

três as necessidades psicológicas básicas: 1) autonomia (ou autodeterminação) - está 

relacionada à experimentação do sentimento de vontade e liberdade psicológica para 

controlar seus objetivos e comportamentos;, pertencimento (ou vínculo com outras pessoas) 

- refere-se ao sentir-se bem cuidado e amado, capaz de se relacionar com outras pessoas e 

pertencer aos grupos e 3) competência - sentir-se capaz de aprender e dominar as tarefas. 

Quando essas necessidades são satisfeitas os resultados são positivos. 

Considerando o nível de escolaridade dos entrevistados, a maioria têm nível de 

mestrado (48,1%), destes a maioria avaliam essas necessidades básicas, segundo os critérios 

apresentados no questionário, como fatores que têm muita influência na motivação intrínseca 

do professor no IFNMG/Araçuaí:  autonomia (33,3%), atividades que exigem curiosidade, 

desafios novos, criatividade e inovação (44,4%), bom relacionamento (37%), valorização do 

conhecimento e das habilidades pessoais ( 40,7%) e o pertencimento ao grupo (29,6%).  

Segundo Palazzo e Gomes (2009) há variadas formas de incentivar um 

colaborador a desenvolver o seu exercício profissional, não apenas as financeiras, como 

muitos acreditam. As opiniões corroboram esta visão ao demonstrar que aspectos externos e 

internos interferem na motivação e que, uma vez conhecidos, podem ser utilizados como 

balizadores de decisões da gestão. 

Silva, Pletsh e Biavatti (2015) apontam que as relações com colegas e alunos é o 

fator mais evidenciado na motivação docente.  Diante desta constatação, o estudo expõe que 

estimular as relações interpessoais dos docentes com alunos e comunidade acadêmica é um 

ponto importante a ser considerado em ações dos gestores de instituições educacionais.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo teve o intuito de, por meio da pesquisa institucional, conhecer e 

analisar a opinião dos docentes do IFNMG, no Campus de Araçuaí, quanto aos fatores da 

carreira que exercem influência para a motivação no exercício profissional. Com base nos 

dados levantados e com as condições em que a pesquisa foi realizada, é possível perceber, 

segundo a opinião dos 27 docentes do IFNMG, no Campus de Araçuaí, que responderam à 

pesquisa, que, tanto fatores internos quanto externos da carreira exercem influência para a 

motivação no exercício profissional. Conhecer a opinião dos docentes acerca da motivação e 

da influência dos fatores intrínsecos e extrínsecos da carreira docente nesse fenômeno do 

comportamento humano pode ser um direcionador para ações na área de gestão de pessoas 

nas instituições educacionais. 

O conjunto de variáveis avaliados como os que mais influenciam na motivação 

para a carreira docente, foram: a) Estabilidade; b) organização do trabalho; c) atitudes e 

posicionamentos dos superiores hierárquicos; d) níveis de autonomia e responsabilidade para 

realizarem o trabalho. 

Denota-se, a partir das opiniões avaliadas, a estabilidade como o fator com o mais 

alto percentual absoluto de opiniões considerando-o de muita influência, ou seja, a maioria 

dos respondentes o consideram como critério mais alto de influência dentro da escala 

disponibilizada. Em sequência foram: a organização do trabalho e o bom relacionamento com 

alunos, colegas de trabalho e comunidade acadêmica. O primeiro um fator externo e o 

segundo um fator relacionado à motivação intrínseca, ambos com maioria das opiniões 

considerando-os de muita influência.  

Ressalta-se que as variáveis foram pesquisadas dentro de um contexto geral. Na 

análise dos dados surgiram novos questionamentos. Uma pesquisa mais detalhada de cada 

variável pode ser o foco de um novo estudo. Por exemplo: o que significa organização do 

trabalho e o que compõe esta variável no cotidiano da carreira docente? Quais atitudes dos 

superiores hierárquicos influenciam na motivação e mesmo na desmotivação para o exercício 

profissional docente? Como a estabilidade contribui para a motivação docente?  

Em se tratando da opinião dos docentes pesquisados, em relação aos fatores que 

influenciam a motivação extrínseca do professor no IFNMG/Araçuaí, a estabilidade, um fator 

externo, é considerado o aspecto de muita influência pelo maior número de entrevistados. 

Como um fator exclusivo do plano de carreiras do servidor público no Brasil, a estabilidade. 
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Este ponto pode levar à uma posição de segurança e instigar o docente à buscar perguntas 

que modifiquem o status quo ou, por outro lado, pode levar à uma postura de acomodação.  

No que tange à opinião dos docentes acerca dos fatores que influenciam a 

motivação intrínseca do professor no IFNMG/Araçuaí, em termos gerais verificou-se que há 

muita influência do bom relacionamento com alunos colegas de trabalho e comunidade 

acadêmica, da satisfação com a experiência de ensinar e com o sentimento de ser reconhecido 

pelo conhecimento e valorização de suas habilidades. Este é um ponto relevante para 

direcionar ações e programas institucionais que visem o aprimoramento e o reconhecimento 

do profissional docente. Uma vez que a motivação intrínseca desencadeia o senso de 

realização e competência, ancorados em significados internos e alinhamento entre a atividade 

e a sua auto realização, amplia-se o desejo de continuar na profissão e buscar o 

aprimoramento.  

Um quarto e último objetivo foi verificar a opinião dos docentes do 

IFNMG/Araçuaí acerca do significado do plano de carreira enquanto fator motivacional para 

o exercício profissional. Isoladamente, enquanto um fator externo a opinião dos docentes é 

de que o plano de carreira tem muita influência na motivação docente. 

Segundo os dados, na opinião dos respondentes, ao serem avaliados pontos 

específicos do plano de carreira, a motivação é influenciada por componentes do Plano de 

Carreira. A progressão na carreira e as atividades de ensino são considerados os aspectos que 

tem maior influência na motivação para o exercício profissional. Um aspecto interessante é 

que, a avaliação por desempenho é considerada por menos da metade dos entrevistados como 

um fator que motiva o profissional. Um estudo mais aprofundado pode nos indicar formas 

de, efetivamente, transformar esse instrumento, em uma ferramenta para feedbacks de 

melhoria e motivação.  

O presente estudo foi realizado com um número de respondentes restrito ao corpo 

docente de uma instituição, neste estudo de caso o IFNMG Campus Araçuaí. Replicá-lo em 

outras instituições poderá ampliar a contribuição, no intuito de entender melhor qual é a 

relação entre fatores da carreira docente e a motivação dos professores nas instituições de 

ensino. Em síntese o que se busca são formas de elucidar quais fatores colaboram para que 

um professor se sinta motivado em sua carreira profissional. 

Com base nos dados levantados e com as condições em que a pesquisa foi 

realizada constatou-se que fatores internos e externos influenciam na motivação para o 

exercício docente em menor ou maior grau. Para os entrevistados a organização do trabalho 
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e a autonomia e responsabilidade para realizar o trabalho docente são pontos de muita 

influência na motivação docente. O primeiro um fator externo e o segundo um fator interno.  

De fato, ninguém motiva ninguém, o que acontece é a interrelação entre fatores 

intrínsecos e extrínsecos em relação aos processos motivacionais. Segundo as opiniões dos 

docentes que responderam à pesquisa há influência de fatores intrínsecos e extrínsecos na 

motivação para o exercício docente, retratando claramente essa interrelação. 

A motivação refere-se ao motivo que cada um tem para realizar determinada 

ação, é um significado interno e pessoal. Ninguém motiva ninguém, mas é possível 

influenciar e reforçar esses motivos rumo à realização de objetivos previamente definidos. 

Conforme os dados obtidos, compreender a fundo o que de fato motiva o profissional docente 

pode ser um caminho para que a educação de excelência seja a realidade nas Instituições de 

Ensino em nosso país. 

Finalizando, considera-se que os objetivos do estudo foram respondidos de forma 

satisfatória e que a opinião dos docentes vai de encontro ao que é exposto no referencial 

teórico. É importante ressaltar que os resultados não podem ser generalizados e requerem 

cautela nas interpretações.  

A motivação é algo interno ao indivíduo, mas é influenciada por fatores internos 

e externos. Os subsídios teóricos apresentados a partir da abordagem da Teoria da 

Autodeterminação apontam para um caminho onde, os gestores de instituições educacionais, 

ao considerarem a influência de fatores internos e externos na motivação humana, poderão 

embasar as ações na busca por despertar o interesse e o prazer pela atividade docente.  

Como limitação deste estudo verificou-se o pequeno número de respondentes, o 

que não comprometeu os resultados. Sugere-se que novas pesquisas sobre o tema motivação 

docente ampliem o espaço no campo dos estudos na área de gestão de instituições 

educacionais. A razão está na importância e influência da motivação docente na excelência 

da educação brasileira. Estudos mais robustos e aprofundados, com uma população maior e 

mais representativa resultarão em dados mais fidedignos para um conhecimento do 

comportamento humano representado pela motivação.  

As recomendações, a partir dos resultados deste estudo, são direcionadas à 

importância de criar estratégias institucionais capazes de mobilizar e responder às 

necessidades humanas de autonomia, vínculo e reconhecimento. A estabilidade, o 

reconhecimento externo de alunos, comunidade acadêmica e colegas, a estrutura e 

organização do trabalho, as atitudes dos superiores hierárquicos e o plano de carreira são 

componentes que favorecem estas ações. 



75 
 

 

 

   



76 
 

 



77 
 

 

REFERÊNCIAS 
 

ALMEIDA, D. M. S. A motivação do aluno no ensino superior: um estudo 
exploratório. Londrina 2012. Disponível em: 
http://www.uel.br/pos/mestredu/images/stories/downloads/dissertacoes/2012/2012_- 
_ALMEIDA_Debora_Menegazzo_Sousa.pdf Acesso em: 27 abr. 2019.  
 

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de Metodologia Científica. 3ª ED. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall,2007. 
 

BERGAMINI, C. Motivação nas organizações. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1997a.  
 

_______________; CODA, R. (Org). Psicodinâmica da vida organizacional: motivação 
e liderança. 2. ed. São Paulo: Atlas,1997b. 
 
_______________. Psicologia aplicada à Administração de Empresas: psicologia 
organizacional. 4ª Edição. São Paulo: Atlas, 2011. 
 

_______________. Psicologia Aplicada à Administração de Empresas. 5ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2015.  
 

_______________. Motivação nas organizações. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.  
 

BRASIL. Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação, e 
dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 30 dez. 
2008. 2008a. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso em: 23 ago. 
2019. 
 

________. Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. Dispõe sobre a reestruturação do 
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE [...] e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 23 set. 2008. 2008b. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11784.htm. Acesso em: 18 
set. 2019. 
 

________. Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012. Dispõe sobre a 
estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal [...] e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 31 dez. 2012. 



78 
 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm. 
Acesso em: 18 set. 2019. 
 

_________. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 
Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm. Acesso em: 18 
set. 2019. 
 

BRUNELLI, M. G. M. Motivação no serviço público. Faculdade IBGEN – Instituto 
Brasileiro de Gestão de Negócios MBA em Gestão Públic. Porto Alegre, Rio Grande do Sul 
Junho de 2008. Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso de Pós Graduação em MBA 
EM GESTÃO PÚBLICA da Faculdade IBGEN. Disponível em: 
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/sma/usu_doc/maria_da_graca_mello_brunel
li._tcc.pdf Acesso em: 21 de se. 2019.   
 

COLARES, Ana Carolina Vasconcelos et al. Motivação docente na pós-graduação stricto 
sensu: uma análise a partir da teoria da autodeterminação, Rev. contab. finanç., v. 30, n. 
81, p. 381-395, São Paulo, 2019.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
70772019000300381&lng=en&nrm=iso>. 
 
 
COSENZA, R. M.; GUERRA, L. B. Neurociência e educação: como o cérebro aprende- 
Porto Alegre: Artmed, 2011. 151 p. 
 

DUARTE, R. L.; TEIXEIRA, A.; SOUSA, L. G. A relação entre a motivação e a satisfação 
no trabalho. Revista de Carreiras e Pessoas. v. 9, n.3, p.393-413, 2019. Disponível em: 
https://revistas.pucsp.br/ReCaPe/article/view/41504. 
 

FERNANDES, A. C., TÓFANI, F. A Criatividade e a Motivação como Estratégias de 
Endomarketing para o Crescimento Organizacional, 2008. Disponível 
em:<http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos1/Criatividade_e_a_motivacao_como_e
strategias_de_endomarketing_para_o_crescimento_organizacional.htm>. Acesso em 
01/06/2019. 
 

FIORELLI, J. O. Psicologia para Administradores: Integrando Teoria e Prática.6ª Edição. 
São Paulo: Atlas,2009. 
 

GUIMARÃES, S; BORUCHOVITCH, E.  O estilo motivacional do professor e a 
motivação intrínseca dos estudantes: uma perspectiva da teoria da autodeterminação. 
Psicologia: reflexão e crítica, v. 17, n.2, p. 143-150, 2004. 
 



79 
 

 

GUIMARÃES, S. E. R; BZUNECK. J. A. Propriedades psicométricas de uma medida de 
avaliação da motivação intrínseca e extrínseca: um estudo exploratório. Psico-USF, v. 7, n. 
1, p. 01-08 Jan./Jun. 2002. 
 

______________________________ Propriedades psicométricas de um instrumento para 
avaliação da motivação de universitários. Ciênc. cogn., Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 101-
113, mar.  2008.   Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
58212008000100011&lng=pt&nrm=iso>. Acessos em 12 fev.  2020. 
GUYTON, A.C; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 9ª Edição. Rio de Janeiro: 
Ed. Guanabara Koogan, 1997.  
 

JESUS, S. N.; MOSQUERA, C.; SAMPAIO, A.; REZENDE, M.; MASCARENHAS, S. 
Avaliação da motivação e do bem/mal-estar dos professores. Estudo comparativo 
entre Portugal e Brasil. Revista AMAzônica, Ano 4, Vol VII, Número 2, pág. 7-18, 
Humaitá, AM, jul.-dez, 2011. ISSN 1983-3415. 
 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de 
pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de 
dados. 3. Ed. São Paulos: Atlas,1996. 

 
LEAL, E. A.; MIRANDA, G. J.; CARMO, C. R. S. Teoria da autodeterminação: uma 
análise da motivação dos estudantes do curso de ciências contábeis. Rev. contab. 
finanç.,  São Paulo ,  v. 24, n. 62, p. 162-173,  Aug.  2013 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
70772013000200007&lng=en&nrm=iso>. access 
on  17  Feb.  2020.  https://doi.org/10.1590/S1519-70772013000200007. 
 

LENS, W.; MATOS, L.; VANSTEENKISTE, M. Professores como fontes de motivação 
dos alunos: O quê e o porquê da aprendizagem do aluno. Educação, vol. 31, núm. 1, 2008, 
pp. 17-20 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Porto Alegre, 2008. 
Disponível em:  
https://www.redalyc.org/pdf/848/84806403.pdf.  
 

MACHADO, C. L. S.; CABRAL, P. M. F.; VACCARO, G. L. R. Segmento de Tecnologia 
Analisado pela Multidimensional Work Motivation Scale. Rev. adm. contemp. [online]. 
2018, vol.22, n.3 [cited  2020-01-21], pp.336-354. Available from: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-
65552018000300336&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1415-
6555.  http://dx.doi.org/10.1590/1982-7849rac2018170135. 
 

MARTINS, H. T. Gestão de carreiras na era do conhecimento: uma abordagem 
conceitual e resultados de pesquisa. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001. 



80 
 

Moreira, Herivelto. A investigação da motivação do professor: a dimensão esquecida. 
Revista Educação e Tecnologia, 2011.  

 

RYAN, R. M., DECI, E. L., Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new 
directions. Contemporary Educational Psychology, Rochester, v.25, p. 54-67, 2000. 

 
ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional. 11 ed. São Paulo: Pearson Prentice 
hall, 2005/Robbins, Stephen tradução técnica Reynaldo Marcondes. 
 

ROBBINS, S. P., DECENZO, D. A. Fundamentos de administração: conceitos essenciais 
e aplicações. 4ª edição. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 
 

ROBBINS, S. P. Lidere e Inspire: a verdade sobre a gestão de pessoas. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 280 p. 
 
 
SAMPIERI, R.H.; COLLADO, C.CF. LUCIO. Metodologia da pesquisa. 5 ed. Porto 
Alegre: Penso, 2013. 

 

SILVA, A., PLETSH, C. S., & BIAVATTI, V. T. Reação motivacional docente do curso de 
graduação em ciências contábeis sob a perspectiva da teoria atribucional. Contabilidad y 

Negocios, 10(20), 70-82. 2015. 

 

SOBRAL, F. PECI, A. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. São 
Paulo: Person Prentice hall,2008. 
 

TODOROV, J. C.; MOREIRA, M. B. O conceito de motivação na psicologia. Revista 
Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 7, 119-132. 2005. Disponível em: 
http://www.usp.br/rbtcc/index.php/RBTCC/article/view/47 Acesso em: 16 mai.2019. 
 

YIN, R. K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 3ª Edição. Porto Alegre: 
Bookman, 2005. 
 

ZANELLI, J. C.; ANDRADE, J. E. B.; BASTOS, A. V. B. Psicologia, Organizações e 
Trabalho no Brasil. Porto alegre: Ed.: Artmed, 2004. 520 p. 
   



81 
 

 

APÊNDICE 1 

 



82 
 

  



83 
 

 

APÊNDICE 2 
 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 
 
Eu, Tábata Teixeira Dornas, aluna do curso de mestrado em Educação (UFVJM/PPGED), sob a 
orientação de João Antônio Gomes Pereira, estamos convidando-o (a) a participar do estudo sobre 
Motivação para o exercício profissional dos docentes: Influência dos fatores intrínsecos e 
extrínsecos da carreira. 
O presente estudo tem como objetivo conhecer qual a opinião dos docentes do IFNMG, no Campus 
de Araçuaí, quanto aos fatores da carreira que exercem influência para a motivação no exercício 
profissional. 
O intuito é que, ao final deste estudo seja elaborada uma cartilha que será divulgada no IFNMG 
Campus Araçuaí, vislumbrando a possível contribuição para que o tema motivação possa ser 
inserido no cotidiano das instituições educacionais. O desejo é o de colaborar positivamente para a 
qualidade do exercício docente, possibilitando, quem sabe, o fortalecimento de espaços 
institucionais que viabilizem a discussão de temas que, de fato, motiva o docente em sua carreira 
profissional. 
Coloca-mo-nos à sua disposição para algum esclarecimento que achar necessário, através do e-
mail:tabata.teixeira@ufvjm.edu.br  
Ao continuar a responder as perguntas a seguir, você concorda com esta pesquisa, declarando que 
compreendeu seus objetivos, a forma como ela será realizada e os benefícios envolvidos, conforme 
descrição acima. 
O questionário é constituído de 5 blocos de categorias de análise sobre a motivação. Foram listadas 
afirmações as quais têm como principal objetivo verificar a sua opinião acerca do grau de 
influência, na motivação docente, dos fatores internos e externos da carreira para o exercício 
profissional.   
Sendo assim, leia e analise as diversas afirmações listadas em cada um dos 5 blocos de questões e, 
considerando a escala situada no topo de cada grupo, escolha a alternativa que correspondente à 
sua opinião: 
 
Li e concordo. 

1-Dados de identificação  
 
GÊNERO: (  )   Feminino (  )  Masculino  
IDADE: ( ) Até 20 anos ( ) Entre 21 e 30 anos ( ) Entre 31 e 40 anos ( )Entre 41 e 50 anos ( )Acima 
de 51 anos  
ESCOLARIDADE: (  )Ensino superior (  )Especialização (  )Mestrado (  )Doutorado (  ) Pós-
doutorado  
TEMPO TOTAL DE DOCENCIA EM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS: (  ) Até 3 anos  (  
)Entre 4 e 06 anos (  ) Entre 07 e 09 anos (   )Entre 10 e 20 anos (  ) Acima de 21 anos 
TEMPO DE SERVIÇO NO IFNMG- Campus Araçuaí: ( ) Até 3 anos (  )Entre 4 e 06 anos ( ) 
Entre 07 e 09 anos ( )Acima de 10 anos 
ACUMULA ALGUM CARGO COMISSIONADO? (  )  sim  (  )Não 
 
2- Influência de fatores internos e externos da carreira na motivação docente  
 
Considerando a escala abaixo, escolha a alternativa que corresponda à sua opinião. 
1 - Não influencia 
2 - Influencia pouco  
3 - Estou indeciso/a  
4 - Influencia medianamente  
5 - Influencia muito 

 
Não 
influencia 

 

Influencia 
pouco 

Estou 
indeciso/a 

Influencia 
medianamente  

Influencia 
muito 

1 2 3 4 5 
1.Organização do trabalho 1 2 3 4 5 
2.Atitudes e posicionamentos dos meus superiores hierárquicos  1 2 3 4 5 
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3.Experiência profissional  1 2 3 4 5 
4.Os níveis de autonomia e responsabilidade que tenho para realizar o 
meu trabalho 

1 2 3 4 5 

5.Os recursos físicos (condições de trabalho e equipamentos) do meu local 
de trabalho  

1 2 3 4 5 

6.Sentir que sou útil no meu trabalho. 1 2 3 4 5 
7.Tipo de tarefa que desempenho 1 2 3 4 5 
8.O sistema de recompensas e incentivos  1 2 3 4 5 
9.As perspectivas de vir a ser promovido e ocupar cargos comissionados 1 2 3 4 5 
10.Dedicação exclusiva 1 2 3 4 5 

 

 
3- Motivação extrínseca no desempenho da profissão docente  
 
Considerando a escala abaixo, escolha a alternativa que corresponda à sua opinião. 
1 - Não influencia 
2 - Influencia pouco  
3 - Estou indeciso/a  
4 - Influencia medianamente  
5 - Influencia muito 

Não influencia 
 

Influencia pouco Estou 
indeciso/a 

Influencia 
medianamente
  

Influencia 
 muito 

1 2 3 4 5 
1. Estabilidade  1 2 3 4 5 
2. Horário de Trabalho 1 2 3 4 5 
3. Recursos físicos e tecnológicos da Escola 1 2 3 4 5 
4. Localização Geográfica do IFNMG Campus Araçuaí 1 2 3 4 5 
5. Plano de carreira 1 2 3 4 5 
6. Valor social, reconhecimento externo (amigos, familiares, alunos, 

comunidade) 
1 2 3 4 5 

 

 
4- Motivação intrínseca do professor no IFNMG/Araçuaí   
 
Considerando a escala abaixo, escolha a alternativa que corresponda à sua opinião. 
1 - Não influencia 
2 - Influencia pouco  
3 - Estou indeciso/a  
4 - Influencia medianamente  
5 - Influencia muito 

Não influencia 
 

Influencia 
pouco 

Estou 
indeciso/a
  

Influencia 
medianamente
  

Influencia  
muito 

1 2 3 4 5 
1. Satisfação com a experiência de ensinar 1 2 3 4 5 
2. Autonomia em elaborar meu plano de ensino 1 2 3 4 5 
3. Atividades que exigem curiosidade, desafios novos, criatividade e 

inovação. 
1 2 3 4 5 

4. Bom relacionamento com alunos, colegas de trabalho e comunidade 
acadêmica. 

1 2 3 4 5 

5. Sentir que meu conhecimento e minhas habilidades são valorizados 1 2 3 4 5 
6. Pertencer ao grupo de docentes do IFNMG  1 2 3 4 5 

 

 
5- Significado do plano de carreira enquanto fator motivacional para o exercício profissional 
Considerando a escala abaixo, escolha a alternativa que corresponda à sua opinião. 
 
1 - Não influencia 
2 - Influencia pouco  
3 - Estou indeciso/a  
4 - Influencia medianamente  
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5 - Influencia muito 
Não influencia 

 
Influencia 

pouco 
Estou 

indeciso/a
  

Influencia 
medianamente
  

 

Influencia muito 
 

1 2 3 4 5 
1. Incentivos à qualificação profissional 1 2 3 4 5 
2. Avaliação por desempenho 1 2 3 4 5 
3. Estrutura de cargos e salários 1 2 3 4 5 
4. Incentivos remuneratórios 1 2 3 4 5 
5. Atividades de Ensino  1 2 3 4 5 
6. Progressão na carreira 1 2 3 4 5 
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APENDICE 3 
 

 
 

Araçuaí, 12 de fevereiro de 2021. 
 
Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG 

- Campus Araçuaí 

 

Venho, através deste, encaminhar-lhes a dissertação da pesquisa realizada nesta instituição, 

intitulada ANÁLISE DA MOTIVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DOS 
DOCENTES NO IFNMG/ARAÇUAÍ: Influência dos fatores intrínsecos e extrínsecos 
da carreira. 
Acredita-se que, os resultados encontrados possam ser relevantes para o encaminhamento de 

ações na Instituição, bem como para suscitar novos estudos sobre o tema, contribuindo de 

forma prática nas ações de gestão da Instituição Educacional. 

Constatou-se, no presente estudo, que fatores internos e externos influenciam na motivação 

para o exercício docente em menor ou maior grau. 

O conjunto de variáveis avaliados como os que mais influenciam na motivação para a carreira 

docente, foram: a) Estabilidade; b) organização do trabalho; c) atitudes e posicionamentos 

dos superiores hierárquicos; d) níveis de autonomia e responsabilidade para realizarem o 

trabalho. 

Denota-se, a partir das opiniões avaliadas, a estabilidade como o fator com o mais alto 

percentual absoluto de opiniões considerando-o de muita influência, ou seja, a maioria dos 

respondentes o consideram como critério mais alto de influência dentro da escala 

disponibilizada. Em sequência foram: a organização do trabalho e o bom relacionamento com 

alunos, colegas de trabalho e comunidade acadêmica. O primeiro um fator externo e o 

segundo um fator relacionado à motivação intrínseca, ambos com maioria das opiniões 

considerando-os de muita influência.  
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Ressalta-se que as variáveis foram pesquisadas dentro de um contexto geral. Na análise dos 

dados surgiram novos questionamentos. Uma pesquisa mais detalhada de cada variável pode 

ser o foco de um novo estudo. Por exemplo: o que significa organização do trabalho e o que 

compõe esta variável no cotidiano da carreira docente? Quais atitudes dos superiores 

hierárquicos influenciam na motivação e mesmo na desmotivação para o exercício 

profissional docente? Como a estabilidade contribui para a motivação docente?  

Em se tratando da opinião dos docentes pesquisados, em relação aos fatores que influenciam 

a motivação extrínseca do professor no IFNMG/Araçuaí, a estabilidade, um fator externo, é 

considerado o aspecto de muita influência pelo maior número de entrevistados. Como um 

fator exclusivo do plano de carreiras do servidor público no Brasil, a estabilidade. Este ponto 

pode levar à uma posição de segurança e instigar o docente à buscar perguntas que 

modifiquem o status quo ou, por outro lado, pode levar à uma postura de acomodação.  

No que tange à opinião dos docentes acerca dos fatores que influenciam a motivação 

intrínseca do professor no IFNMG/Araçuaí, em termos gerais verificou-se que há muita 

influência do bom relacionamento com alunos colegas de trabalho e comunidade acadêmica, 

da satisfação com a experiência de ensinar e com o sentimento de ser reconhecido pelo 

conhecimento e valorização de suas habilidades. Este é um ponto relevante para direcionar 

ações e programas institucionais que visem o aprimoramento e o reconhecimento do 

profissional docente. Uma vez que a motivação intrínseca desencadeia o senso de realização 

e competência, ancorados em significados internos e alinhamento entre a atividade e a sua 

auto realização, amplia-se o desejo de continuar na profissão e buscar o aprimoramento.  

Um quarto e último objetivo foi verificar a opinião dos docentes do IFNMG/Araçuaí acerca 

do significado do plano de carreira enquanto fator motivacional para o exercício profissional. 

Isoladamente, enquanto um fator externo a opinião dos docentes é de que o plano de carreira 

tem muita influência na motivação docente. 

 

Segundo os dados, na opinião dos respondentes, ao serem avaliados pontos específicos do 

plano de carreira, a motivação é influenciada por componentes do Plano de Carreira. A 

progressão na carreira e as atividades de ensino são considerados os aspectos que tem maior 

influência na motivação para o exercício profissional. Um aspecto interessante é que, a 

avaliação por desempenho é considerada por menos da metade dos entrevistados como um 

fator que motiva o profissional. Um estudo mais aprofundado pode nos indicar formas de, 

efetivamente, transformar esse instrumento, em uma ferramenta para feedbacks de melhoria 

e motivação.  
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O presente estudo foi realizado com um número de respondentes restrito ao corpo docente de 

uma instituição, neste estudo de caso o IFNMG Campus Araçuaí. Replicá-lo em outras 

instituições poderá ampliar a contribuição, no intuito de entender melhor qual é a relação 

entre fatores da carreira docente e a motivação dos professores nas instituições de ensino. Em 

síntese o que se busca são formas de elucidar quais fatores colaboram para que um professor 

se sinta motivado em sua carreira profissional. 

Com base nos dados levantados e com as condições em que a pesquisa foi realizada 

constatou-se que fatores internos e externos influenciam na motivação para o exercício 

docente em menor ou maior grau. Para os entrevistados a organização do trabalho e a 

autonomia e responsabilidade para realizar o trabalho docente são pontos de muita influência 

na motivação docente. O primeiro um fator externo e o segundo um fator interno.  

De fato, ninguém motiva ninguém, o que acontece é a interrelação entre fatores intrínsecos e 

extrínsecos em relação aos processos motivacionais. Segundo as opiniões dos docentes que 

responderam à pesquisa há influência de fatores intrínsecos e extrínsecos na motivação para 

o exercício docente, retratando claramente essa interrelação. 

A motivação refere-se ao motivo que cada um tem para realizar determinada ação, é um 

significado interno e pessoal. Ninguém motiva ninguém, mas é possível influenciar e reforçar 

esses motivos rumo à realização de objetivos previamente definidos. Conforme os dados 

obtidos, compreender a fundo o que de fato motiva o profissional docente pode ser um 

caminho para que a educação de excelência seja a realidade nas Instituições de Ensino em 

nosso país. É importante ressaltar que os resultados não podem ser generalizados e requerem 

cautela nas interpretações.  

A motivação é algo interno ao indivíduo, mas é influenciada por fatores internos e externos. 

Os subsídios teóricos apresentados a partir da abordagem da Teoria da Autodeterminação 

apontam para um caminho onde, os gestores de instituições educacionais, ao considerarem a 

influência de fatores internos e externos na motivação humana, poderão embasar as ações na 

busca por despertar o interesse e o prazer pela atividade docente.  

Como limitação deste estudo verificou-se o pequeno número de respondentes, o que não 

comprometeu os resultados. Sugere-se que novas pesquisas sobre o tema motivação docente 

ampliem o espaço no campo dos estudos na área de gestão de instituições educacionais. A 

razão está na importância e influência da motivação docente na excelência da educação 

brasileira. Estudos mais robustos e aprofundados, com uma população maior e mais 

representativa resultarão em dados mais fidedignos para um conhecimento do 

comportamento humano representado pela motivação.  
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As recomendações, a partir dos resultados deste estudo, são direcionadas à importância de 

criar estratégias institucionais capazes de mobilizar e responder às necessidades humanas de 

autonomia, vínculo e reconhecimento. A estabilidade, o reconhecimento externo de alunos, 

comunidade acadêmica e colegas, a estrutura e organização do trabalho, as atitudes dos 

superiores hierárquicos e o plano de carreira são componentes que favorecem estas ações. 

Agradeço a oportunidade de realização do estudo.  

Atenciosamente, 

Tábata Teixeira Dornas 

 


