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RESUMO 

 

 MIRANDA, Jaldomir Francisco da Silva. Desmotivação docente e possíveis aspectos 

negativos para o seu trabalho. 2017 25 f. Produto Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

 

 

No presente estudo propomos analisar o fenômeno da desmotivação docente com o propósito 

de saber se o professor se sente desmotivado, quais são os níveis de desmotivação, como essa 

desmotivação influenciaria no trabalho desses docentes e quais seriam as consequências dessa 

desmotivação nos alunos. Por fim, refletimos sobre possíveis estratégias para minimizar essa 

situação. Para tanto, foi realizado um estudo de caso no CIEP 032 Cora Coralina, escola da 

Rede Estadual de Ensino e aplicamos um questionário misto, com perguntas abertas e 

fechadas. Participaram da pesquisa 20 docentes, de múltiplas áreas do conhecimento como 

inglês, educação física e língua portuguesa. Foi constatado em nosso estudo que 75% (15) 

docentes, consideram-se desmotivados e 25% (5) afirmaram não estar desmotivados. Dos 15 

professores 60% (9) apontaram estar muito desmotivados. Desses últimos 9 (60%) 

professores afirmaram que sua desmotivação influencia na desmotivação dos alunos. Diante 

dos resultados, foi possível constatar a importância do acesso à implementação de estratégias 

que promovam a motivação docente de diferentes maneiras, como, por exemplo, reuniões de 

grupos com essa finalidade ou com estimulo à formação continuada. A partir da inferência de 

algumas causas da desmotivação docente concluímos também pela necessidade do 

investimento em políticas públicas que ofereçam melhores condições de trabalho para esses 

profissionais como, por exemplo, oferecendo recursos didáticos apropriados e de qualidade.  
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ABSTRACT  

 

MIRANDA, Jaldomir Francisco da Silva. Desmotivação docente e possíveis aspectos 

negativos para o seu trabalho. 2017 25 f.. Produto Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

In the present study we propose to analyze the phenomenon of teacher demotivation in the 

purpose of knowing if the teacher feels unmotivated, what are the levels of demotivation, how 

this demotivation would influence the work of these teachers and what would be the 

consequences of this demotivation in the students. Finally, we reflect on possible strategies to 

minimize this situation. For that, a case study was carried out at CIEP 032 Cora Coralina, a 

school at the State Education Network, and we applied a mixed questionnaire with open and 

closed questions. Twenty teachers participated in the study, from multiple areas of knowledge 

such as English, physical education and Portuguese. It was found in our study that 75% (15) 

teachers are considered unmotivated and 25% (5) stated that they are not demotivated. Of the 

15 teachers, 60% (9) reported being very unmotivated. Of the latter 9 (60%) teachers stated 

that their demotivation influences students' demotivation. In view of the results, it was 

possible to verify the importance of accessing the implementation of strategies that promote 

teacher motivation in different ways, such as group meetings for this purpose or with a 

stimulus for continuing education. From the inference of some causes of teachers' 

demotivation, we also conclude by the need to invest in public policies that offer better 

working conditions for these professionals, for example by offering appropriate and quality 

teaching resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente pode-se perceber uma grande massa de profissionais desmotivados com 

seus trabalhos. Pode-se citar como causas da desmotivação profissional a carga horária 

excessiva, os baixos salários, o não reconhecimento por parte de seus superiores, entre outras 

(SILVA;CASTRO, 2013).Pode-se também encontrar inúmeras consequências para o trabalho 

feito sem motivação, o trabalhar desmotivado pode vir a fazer muito mal ao profissional e aos 

que dependem, ou precisam desse trabalho.  

Há um tempo, aproximadamente até a década de 1970, a profissão de professor era 

vista pela sociedade como uma das mais respeitadas e reconhecidas entre as profissões, 

muitas pessoas sonhavam em um dia tornarem-se professores. A maioria dos professores era 

motivada por essa sociedade. Não que a visão da sociedade em relação ao professor tenha se 

modificado, mas dificilmente nos tempos atuais os jovens procuram à docência como primeira 

opção para seu futuro. Muitos fatores podem explicar esse fenômeno como os baixos salários 

e o receio de encontrar turmas difíceis de lidar (JESUS, 2004). Hoje encontramos muitos 

professores desmotivados por motivos diversos. Com a desmotivação dos docentes podemos 

ver uma queda na qualidade do ensino, principalmente no ensino público. 

 No CIEP 032 Cora Coralina, situada no município de Duque de Caxias, Rio de 

Janeiro, pode-se observar características múltiplas dos docentes. Em sua maioria eles 

continuam a se capacitar e se mostram sempre em busca de melhorar sua prática. Mas ao 

mesmo tempo em que eles dizem que querem oferecer melhores aulas, também demonstram 

grande insatisfação com a atual conjuntura, realidade, que encontram em seu dia a dia. A cada 

reunião de professores, conselho de classe, intervalo entre as aulas, os professores se mostram 

esgotados, na maioria das vezes irritados e demonstrando que estão a ponto de largar tudo. E 

não fica só no que transparece em suas fisionomias. Na maioria das vezes, que tem pelo 

menos dois professores conversando, eles estão reclamando de alunos, indisciplina, calor 

excessivo nas salas, salas abarrotadas, relatos de docentes de que está impossível darem aula. 

Essa situação foi o incentivo para a atual pesquisa. Por isso, questionamos os níveis da 

desmotivação em docentes da Escola Estadual CIEP 032 Cora Coralina e quais as 

consequências desta desmotivação para suas vidas e para o processo ensino aprendizagem. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral: 

Analisar o fenômeno da desmotivação docente no Ciep 032 Cora Coralina da rede 

estadual de ensino, localizada no bairro Cidade dos Meninos, Duque de Caxias, Rio de 

Janeiro. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

a) Identificar se os professores se sentem desmotivados. 

b) Identificar os níveis de desmotivação dos professores. 

c) Identificar se a escolha da docência influenciou na desmotivação. 

d) Analisar a influência da desmotivação na função docente. 

e) Propor estratégias que amenizem a desmotivação e suas consequências. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Entende-se que, muito se tem discutido a desmotivação docente, principalmente em 

escolas da rede pública, há de se entender que essa situação vem se agravando a cada dia e 

assim deixando a educação pública ainda mais precária. Ainda que a desmotivação docente 

não seja o único problema da educação, destaca-se essa temática pela importância social do 

professor no processo de ensino e aprendizagem. 

De acordo com Praxedes et al (2015), a desmotivação docente proporciona uma certa 

diminuição do rendimento discente. O descontentamento profissional é outra consequência da 

desmotivação docente. De acordo com a autora diversos professores não gostariam de estar 

em tal profissão. Dados nos mostram uma grande evasão docente.  E as consequências dessa 

desmotivação são a base para nossa pesquisa, e com ela, pretendemos ter subsídios para 

entender e elaborar estratégias que possam minimizar tais consequências e assim conseguir 

uma possível transformação dessa realidade. 

 A motivação principal para o presente estudo é a grande sensação de que na escola que 

trabalho há muitos docentes desmotivados com sua função de professor. Nossa inquietação 

nos trás a esta pesquisa, que visa descobrir se realmente eles estão desmotivados e entender 

quais são as possíveis consequências da desmotivação docente nas suas vidas, em seu dia a 

dia de trabalho e para o processo ensino aprendizagem. E, em seguida buscar, em um futuro 

próximo, estratégias que amenizem essa situação para os discentes da Escola Estadual CIEP 

032 Cora Coralina situada em Duque de Caxias, RJ.  
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4 METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de mundo real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser claramente evidentes. 

Nossa pesquisa foi realizada no Ciep 032 Cora Coralina, escola da rede estadual de 

ensino, localizada no bairro Cidade dos Meninos, município de Duque de Caxias, Rio de 

Janeiro. Nossa amostra foi composta por 20 docentes sendo 14 professoras e seis professores 

da instituição. A participação no estudo foi facultativa, só professores que não se opuseram 

participaram da mesma. 

Aplicamos questionários mistos, contendo perguntas abertas e fechadas. O 

questionário usou critérios de importância e relevância para o estudo, onde procuramos 

perguntas de fácil entendimento e que nos remetam ao objetivo do estudo. 
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Antes de falarmos sobre a desmotivação profissional não podemos deixar de entender 

a motivação. Uma das formas de traduzir a motivação é: entendendo-a como um conjunto de 

fatores conscientes ou inconscientes, fatores psicológicos, de ordem fisiológica, intelectual ou 

afetiva que agem entre si e determinam condutas individuais ou coletivas, despertando 

vontades e interesses para uma tarefa ou ações conjuntas. A motivação surge do interior dos 

indivíduos, não podendo ser imposta coercitivamente, pois a motivação é algo que desperta 

interesse das pessoas de forma positiva (SILVA; CASTRO, 2013).  

 O termo desmotivação, segundo Silva e Castro (2013, p. 4) “devido ao prefixo dês, 

indica separação ou ação contrária à palavra motivação, é a perda do interesse para realização 

de uma atitude ou tarefa, não há iniciativa nem incentivo”. 

A desmotivação dos trabalhadores é uma grande preocupação na atualidade. Com o 

passar dos anos essa realidade vem apresentando uma tendência, como afirma Jesus (2004, p. 

193): 

O aumento das despesas com as atividades de lazer e do número de pré-aposentados 

constituem indicadores da relativização da profissão na vida dos sujeitos. Num 

estudo realizado em Inglaterra, em que participaram 3.555 trabalhadores, verificou 

que cerca de 67% deixariam de trabalhar se tivessem dinheiro para viver 

confortavelmente durante o resto da vida.  

 

  A educação é um processo que envolve necessariamente indivíduos com 

conhecimentos distintos, precisa de um sábio e um aprendiz, que se preste a compartilhar esse 

conhecimento. A educação escolar precisa da atuação de um grupo geracional sobre um grupo 

com menor conhecimento, na direção de uma formação social, cognitiva, afetiva, moral, em 

um determinado contexto histórico-sócio-cultural. Gatti (2009) descreve que: quando se trata 

de educação escolar são os professores, docentes, que fomentam esse processo.   

  O ensino escolar está ligado à imagem do professor como o ator com maior 

conhecimento ou prática, e os alunos como aprendizes, por serem mais jovens e com menor 

conhecimento (GATTI, 2009).   

A desmotivação docente tem sido muito notada como em outras áreas profissionais. E 

essa falta de motivação pode trazer muitas consequências negativas, como a queda de 

rendimento escolar dos alunos (PRAXEDES et al 2015). 

Dados mostram que há um grande numero de professores que abandonam a docência 

por dia, fonte G1 notícias, os motivos são diversos como os baixos salários, a violência, o 
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desinteresse dos alunos e a desmotivação com a carreira. (GATTI, 2010) 

De acordo com estudo realizado por Santos (2014) sobre as principais causas da 

motivação/desmotivação, os professores responderam que eram, na ordem de intensidade, a 

indisciplina e a falta de compromisso do aluno, o não compromisso da família e do governo, 

problemas sociais e culturais, de ordem financeira da família dos alunos, os baixos salários 

que recebem, a falta de recursos didáticos, excesso de trabalho e a falta de valorização de suas 

disciplinas pela escola.  

Para Codo (1999) muitos docentes vêm sofrendo de uma síndrome denominada por ele 

de burnout, ele denominou assim professores que apresentam pelo menos um dos três 

aspectos citados, que são: exaustão emocional, falta de envolvimento no trabalho e 

despolarização (despersonalização, desenvolvimento de sentimentos e atitudes negativas às 

pessoas destinatárias do trabalho, endurecimento afetivo). 

O burnout é uma desistência de quem ainda está lá. Encalacrado em uma situação de 

trabalho que não pode suportar, mas que também não pode desistir. O trabalhador 

arma, inconscientemente, uma retirada psicológica, um modo de abandonar o 

trabalho, apesar de continuar no posto. Está presente na sala de aula, mas passa a 

considerar cada aula, cada aluno, cada semestre, como números que vão se somando 

em uma folha em branco (CODO; MENEZES 1999, p. 254). 

 

 O impacto dessa desmotivação fica bem transparente na vida do professor, tanto na 

vida pessoal quando na vida profissional, muitos enfrentam problemas físicos e mentais por 

conta disso.  Com base em Moreira (2011) podemos constatar que a motivação está 

diretamente relacionada ao bem estar dos docentes, e junto com esse benefício pessoal a 

motivação torna também as aulas mais atrativas, os alunos acabam ficando motivados e têm 

seu rendimento alavancado. 

 Muitos estudos citam a motivação como fator indispensável para o processo ensino-

aprendizagem, com isso podemos analisar que, se tivermos o nossos docentes desmotivados, 

possivelmente teremos alunos desmotivados, aulas desmotivantes e assim por diante 

(ARTERO, 2012).   

 O docente tem em sua profissão uma grande responsabilidade, assume uma 

diversidade de papeis sociais, e encontra vários complicadores para seu dia a dia como 

precárias condições de trabalho, dificuldades em relações interpessoais saudáveis em 

ambientes educativos, hostis muitas das vezes que geram entre muitos fatores como mal-estar 

docente e desmotivação. 

Assim, torna-se necessário um novo olhar sobre a figura do professor, a partir de 

uma análise crítica dessa realidade e que possibilite estabelecer ações que 

evidenciem a construção do bem-estar docente. A começar por um caminho de 

afetividade, de uma personalidade saudável (SANTOS 2008, p. 48). 
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 Para amenizar ou sanar a desmotivação docente não podemos pensar em mágicas 

(MOREIRA, 2011), ou coisas que talvez não tenham relevância, temos que entender as causas 

dela, saber dos docentes quais seus sentimentos, as coisas que eles buscam, e de que forma, 

ou o que, seria motivante para ele. Entendendo esses aspectos provavelmente teremos 

respostas concretas e assim ter base para oferecer ferramentas para a motivação e 

consequentemente poderemos observar professores mais dispostos, menos faltosos e 

impontuais, aulas mais atraentes, discentes atraídos pelas aulas, com isso provavelmente 

teríamos uma menor evasão escolar (MOREIRA, 2011).      

 A desmotivação docente tem sido objeto de investigação de alguns grupos de pesquisa, 

como o do curso de Pós-Graduação em educação da PUCRS, no qual aspectos da 

desmotivação são descritos e analisados em um contexto pedagógico. Neste grupo, são 

oferecidas oficinas que visam proporcionar autoconhecimento e reflexão crítica sobre o 

assunto. Para Santos (2008) o autoconhecimento e a reflexão sobre a desmotivação podem 

minimizar essa realidade e auxiliar os docentes nesse processo.   

Podemos analisar com os argumentos supracitados o quão complicadora a 

desmotivação pode vir a ser, não só na vida pessoal, como também na profissional e 

psicológica desses docentes, assim como na vida de seus alunos (SANTOS, 2008; JESUS, 

2004). 
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6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 Para identificarmos se os professores se sentem desmotivados fizemos a seguinte 

pergunta: você se sente desmotivado em sua prática docente? 

Gráfico1 

   
Fonte: O autor, 2017 

 

 Constatamos que 75% (15) dos professores participantes afirmaram estar 

desmotivados. O que representa um número bastante elevado. Essa constatação é corroborada 

por Santos et. al. (2008) que percebeu o quanto a desmotivação docente é um fenômeno 

bastante presente nas escolas. Jesus (2004) afirma ainda que grande parte dos docentes 

deixariam de trabalhar, caso tivessem dinheiro para continuar vivendo normalmente. Essa 

crescente desmotivação é algo preocupante e afeta diretamente a vida dos professores e a dos 

alunos, com aulas menos atraentes, inovadoras e motivantes (MOREIRA, 2011).   

 Com a afirmativa de 75% dos docentes, procuramos entender qual nível de 

desmotivação dos mesmos. O segundo gráfico demonstra estes níveis. 
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Gráfico 2

 
Fonte: O autor, 2017 

 

 É possível perceber que 60% (9) dos professores afirmam estar muito 

desmotivados, 20% (3) mais o menos desmotivados e 20% (3) pouco desmotivados. 

 Os níveis de desmotivação dos docentes apontam o quanto esse processo pode vir 

a ser preocupante. Esse dado nos mostra que esses professores podem estar sofrendo muitas 

consequências negativas em seu dia a dia, até mesmo estarem sofrendo da síndrome de 

burnout, síndrome da desistência de quem ainda está lá (CODO; MENEZES, 1999). O 

burnout segundo Codo e Menezes (1999) afeta grande parte dos docentes, que apresentam 

um, ou até, três aspectos da síndrome. A desmotivação pode ser relacionada a pelo menos um 

aspecto do burnout, a falta de envolvimento pessoal no trabalho, tendência de uma evolução 

negativa no trabalho, afetando a habilidade para realização do trabalho e, ou, contato com 

pessoas usuárias do trabalho.   

 Procuramos entender quais os motivos para a escolha da docência, de cada 

professor. Perguntamos a eles, por quê você escolheu a docência. 

 Do total dos professores, dez deles descreveram que a escolha pelo magistério se 

deu por vocação. Desses, cinco apontam que o amor pela docência foi o fator principal para 

sua escolha, como podemos ver no trecho abaixo: 

Porque sempre me identifiquei. Amo o que faço, mas na rede Estadual está muito 

difícil (Professor E). 

 

Porque era atleta e sempre quis trabalhar com crianças. Claro que a parte esportiva 

influenciou (Professor F) 

 

 Três professores afirmam que escolheram a docência para tentar auxiliar na 

transformação social dos discentes e na construção de uma sociedade melhor para todos. 

Por acreditar que podia fazer a diferença e contribuir para a formação de cidadãos de 
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bem (professor O). 

Porque achei que poderia contribuir para a formação dos meus alunos, tornando-os 

cidadãos competentes e fluentes no idioma (sou professora de língua portuguesa), 

bons escritores e leitores. (professor P) 

 

 Outros professores citaram razões diversas, das quais destacamos de dois 

professores, que escolheram a docência, um por precisar de uma formação superior, outro por 

achar que só teria êxito no vestibular de licenciatura, abaixo as falas dos respectivos 

professores. 

Na época trabalhava em banco, como precisava de uma faculdade, optei pelo 

magistério (Professor G). 

 

Em minha cidade haviam 3 cursos públicos: direito, história, e serviço social. Só era 

capaz de passar no vestibular de história (Professor C)  

  

 Em sua maioria, os docentes participantes de nossa pesquisa tiveram como primeira 

opção a docência de formação e de profissão a licenciatura, muitos por vocação outros por 

acreditar que poderiam auxiliar na transformação social de seus alunos. Mas tivemos também, 

professores que apontaram a docência sendo uma consequência social ao demonstrarem que 

gostariam de ter feito outro curso, ou trabalhar em outra área, que não fosse o magistério. Essa 

constatação também foi percebida por Jesus (2004) quando este afirma que alguns professores 

não tiveram a docência como primeira alternativa e sim como necessidade social, em sua 

maioria esses professores tem menor poder aquisitivo. 

 Como podemos ver no gráfico abaixo, procuramos analisar se a escolha pela 

docência teria alguma influência na desmotivação dos professores. 

Gráfico 3 

  
Fonte: O autor, 2017 
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 Com relação à escolha da docência como tendo a influencia na desmotivação, 20% 

(3) docentes afirmam que a escolha pela docência influencia a desmotivação que sentem e 

80% (12) não consideram que sua escolha tenha influencia na desmotivação.  

 Podemos ver que a maior parte dos professores indica que a escolha pela docência 

não reflete em sua desmotivação. 

Minha desmotivação está relacionada às péssimas condições de trabalho na rede 
estadual e a qualidade dos discentes da rede. No município não há desmotivação 

(Professor E). 

A escolha pela docência foi correta. Porem a minha motivação tem haver com a falta 

de interesse dos alunos e a falta de investimento na educação (professor F). 

Desmotivado pelo governo e pelas condições de trabalho (Professor L) 

 

 Mas mesmo assim podemos notar uma pequena parcela que nos mostra que sua 

escolha tem influencia direta nesse sentimento negativo, esse dado mesmo que pequeno se 

mostra preocupante. 

Por experiências frustradas (Professor N) 

Pois sinto-me desvalorizada como profissional em todos os sentidos, como plano de 
carreira, salário, benefícios, infraestrutura, ter que trabalhar em 3 escolas para 

manter um salário digno (Professor O)   

 

 Esses resultados corroboram as afirmativas de Jesus (2004) quando afirma que, 

parte dos docentes deixaria de trabalhar caso tivessem dinheiro para continuar suas vidas 

normalmente.  

 Para entendermos a relação da desmotivação docente com o trabalho em sala de 

aula, foi perguntado aos professores se estes achavam que sua desmotivação influenciava no 

seu trabalho docente.  
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Gráfico 4 

Fonte: O autor, 2017 

 

 Destes, 11 professores (78,5%) afirmaram que a sua desmotivação influencia no 

seu trabalho docentee3 professores (21,4%) afirmaram que não deixam o seu trabalho docente 

ser afetado pela sua desmotivação. Para justificar essas respostas os professores apontaram 

múltiplas consequências, como não se sentir animado, mal-estar, impaciência entre outras. 

Destacamos as principais justificativas abaixo: 

Não consigo motivar meus alunos estando desmotivada, minha falta de vontade de ir 

trabalhar, acaba fazendo com que eu falte, seja impontual e não preparo aulas 
motivadoras (Professor O). 

Não dou prioridade para os fundamentos do esporte, vou direto para o jogo, 

deixando assim uma lacuna no aprendizado (Professor F). 

Por mais que eu me dedique, ao menos, há uma influência negativa (professor B). 

 

 Esse dado nos mostra como a desmotivação está presente no trabalho desses 

profissionais, a maior parte dos professores pesquisados considera que seu trabalho é 

influenciado por sua desmotivação, essa influência se reflete de maneira negativa e de 

diversas formas, como percebemos nas falas dos mesmos.   

 Essas influências negativas da maioria dos docentes se dão em diferentes aspectos 

no dia a dia dos docentes. Para Moreira (2011) os professores desmotivados acabam sendo 

mais faltosos, menos dispostos, são os que dão aulas menos atraentes e são os que têm uma 

menor ligação com a escola. Um dos professores relata que estar desmotivado contribui para 

sua falta de vontade de estar na escola, outro afirma que não tem mais vontade de se manter 

na docência. Em Santos (2008) o professor deve ter em si, um alto conhecimento e refletir 

sobre a desmotivação, para que assim, possa obter uma forma de amenizar está situação. 
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 Para complementar a informação anterior, procuramos saber se a desmotivação 

docente além de atrapalhar seu dia a dia de trabalho, na percepção deles pode também 

desmotivar os alunos.  

Gráfico5 

Fonte: O autor, 2017 

 

 De acordo com os dados obtidos, podemos analisar que 60% dos professores 

consideram que estar desmotivado influência diretamente na desmotivação de seus alunos. 

Dado esse que evidencia como a desmotivação dos professores reflete em seus alunos. A 

motivação pode ser o caminho para o melhor rendimento escolar dos alunos (HUERTAS, 

2001). O professor seria o responsável por influenciar o aluno no processo de motivação 

(KNÜPPE, 2006), mas seria conflituoso, uma pessoa desmotivada conseguir formalizar esse 

processo.  

 Podemos exemplificar esse dado com as seguintes falas dos professores. 

Fico mais impaciente, assim o trabalho às vezes é menos desenvolvido ou fica pouco 

esclarecido para o aluno; já que eles também estão desmotivados. Na prática, passo 

logo para o jogo, o que é falho, pois os alunos não aprendem os fundamentos, já que 

eles também são impacientes (Professor F). 

Acabo dando aulas básicas sem atrativos (professor G). 

Toda minha falta de incentivo em produzir melhor, reflete diretamente na minha 

prática e acaba por deixar a postura dos alunos a desejar (professor H). 

 

Já 40% dos docentes consideram que não há ligação direta em sua desmotivação com 

a desmotivação dos alunos. Podemos analisar esse dado com a falta de autoconceito Moreira 

(2011), ou pelo fato de os docentes considerarem que a desmotivação dos discentes tem outro 

fator primário.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Pudemos perceber no convívio com os professores, situações que nos levaram a 

refletir, pensar e cogitar a hipótese dos mesmos estarem desmotivados. Após nos conflitarmos 

com essa problemática nasceu nosso estudo. Com ele procuramos entender os níveis de 

desmotivação docente, e quais seriam as consequências desta na vida dos professores, em seu 

dia a dia e no processo ensino aprendizagem.   

De acordo com nossa pesquisa realizada no CIEP 032 Cora Coralina, conseguimos 

observar que os professores em sua maioria se sentem desmotivados, e o nível de 

desmotivação deles está bem elevado. Podemos analisar também que a escolha pela docência 

pelos profissionais, mostra ter pouca influência nesse dado, mas não podemos deixar de 

entender essa questão, e procurar métodos para motivar também os docentes que entraram na 

carreira por uma necessidade particular (JESUS 2004). 

Entender a desmotivação docente pode nos ajudar a entender suas consequências. Em 

nosso estudo podemos verificar relatos preocupantes, que apresentam varias consequências 

devido à desmotivação docente, como a desmotivação dos alunos, a falta de vontade de 

trabalhar dos professores, não ter vontade ou forças para oferecer aulas atraentes, a 

impontualidade e a vontade de não continuar com a docência. Conseguimos inclusive 

observar que mesmo não nos aprofundando nesta análise, muitos professores apresentaram 

diversas características de sentimento e atitudes que podem se relacionar ao burnout, 

síndrome que afeta muitos docentes na atualidade. 

Conseguimos observar que a educação vem sofrendo bastante com diversos 

problemas, sejam por falta de recursos, falta de incentivos governamentais, pouca 

aproximação da sociedade. Todo esse problema vem a corroborar com a desmotivação dos 

docentes. E essa desmotivação vem gerando mais do que problemas pessoais. Pode vir a gerar 

o agravamento desta degradação da educação. Pudemos observar também o reflexo nos 

alunos, que de acordo com os professores pesquisados, acabam absorvendo, de certa forma 

essa desmotivação, tornando-se desmotivados, desinteressados, pouco atraídos pelas aulas. 

Aluno motivado tende a ter um melhor rendimento escolar. 

Encontramos estudos que visam trabalhar a motivação docente, Santos (2008) nos 

propõe a criação de grupos de estudos que estimulam o autoconhecimento e a reflexão sobre o 

tema é uma das estratégias para amenizar a desmotivação, outra citada por Huertas (2001) 

seria a motivação extrínseca, motivar os professores de fora para dentro, oferecendo a eles 

objetivos profissionais. Também vemos como estratégia fundamental estimular ao máximo a 
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formação continuada dos docentes. Como pudemos ver em nosso estudo muitos não têm 

vontade de inovar em suas aulas, mas a formação continuada poderá proporcionar a eles 

ferramentas que favoreçam esse estimulo. Mesmo citando varias alternativas, estratégias, para 

motivar esses docentes, não teríamos como combater diretamente o que mais parece 

desmotiva-los, que são as políticas públicas para a educação. Atualmente observamos um 

grande desgaste na luta dos professores contra os descasos do Estado com a educação, 

descaso esse que pelos relatos dos professores, é um dos fatores principais para esse problema 

enfrentado por eles.   

 Na docência, muito se discute a desmotivação dos alunos, sem antes procurarmos 

analisar a desmotivação docente. Esta desmotivação nos parece estar em uma crescente, e 

muito preocupante como podemos analisar em nosso estudo. 

 Nosso estudo nos mostra como o nível de desmotivação está elevado e quanto ele pode 

influenciar negativamente o dia a dia dos docentes, e desmotivar consequentemente os alunos. 

A desmotivação discente pode levar também ao baixo rendimento escolar. Nosso estudo 

mostra dados preocupantes no CIEP 032 que podem estar presentes em mais escolas do estado 

do Rio de Janeiro. 

 Podemos analisar a importância de uma investigação mais aprofundada sobre o 

assunto. E constatar que deveríamos ter acesso a incentivos, que promovam a motivação 

docente de diferentes maneiras, seja com reuniões de grupos com essa finalidade ou com 

estimulo a formação continuada. A partir da inferência de algumas causas da desmotivação 

docente concluímos também pela necessidade do investimento em políticas públicas que 

ofereçam melhores condições de trabalho para esses profissionais como, por exemplo, 

oferecendo recursos didáticos apropriados, de qualidade e planos de cargos e salários dignos. 
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APÊNDICE: 
 

 

 

Questionário: 

1- Você se sente desmotivado em sua prática docente?  Sim – não 

 

Se você disse que sim na pergunta acima assina-le seu nível de 

desmotivação: 

Muito desmotivado(   ) 

Mais ou menos desmotivado (   ) 

Um pouco desmotivado (   ) 

 

2- Por que você escolheu a docência? 

 

 

3- A sua escolha pela docência tem alguma influência na sua desmotivação? 

Sim – não, justifique 

 

 

4- Você acha que estar desmotivado influência no seu trabalho docente? Sim – 

não. Por quê? 

 

 

5- Você considera que estar desmotivado, pode deixar os alunos desmotivados? 

Sim – não 

 

Justifique se sim, como se expressa no dia-a-dia a influência da sua 

desmotivação nos alunos?Dê exemplos. 
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