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Lidiany Silva Correa Fazion 

fazionlidiany@gmail.com 

 

 

RESUMO-  Liderança e motivação precisam caminhar lado a lado, assim, os 

resultados serão constantes. A motivação é fundamental para que ocorra a 

aprendizagem. É ela que impulsiona o indivíduo a agir de determinada maneira, a 

buscar novos conhecimentos. Portanto a motivação influencia a aprendizagem em 

sala de aula, bem como o desempenho escolar do aluno. Esse artigo inicia com o 

conhecimento das teorias focalizando o papel da motivação no processo ensino – 

aprendizagem, nos mostrando suas diferentes visões, possibilitando assim, ampliar 

o entendimento sobre o assunto. Também revela que a aprendizagem significativa é 

fundamental para o processo de motivação em sala de aula destaca ainda que o 

professor e o gestor fazem a diferença quando se mostram um profissional atuante 

que apresenta os conteúdos, utiliza-se dos conhecimentos de seus alunos, 

proporcionando o prazer e o gosto nas atividades apresentadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Motivação. Liderança. Gestor. Professor. Aprendizagem.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Pode–se dizer que a gestão e liderança como fator motivacional na escola 

tem se tornado um elemento essencial nas reflexões que buscam mudanças 

significativas na educação.  

Não considerar a escola como espaço de construção de saberes, portanto 

dinâmico e de difícil controle, acarreta as desconsiderações dos saberes trazidos por 

novos planejamentos.  

 A motivação é um dos conceitos fundamentais que exerce influência na 

aprendizagem e conseqüentemente no desempenho escolar dos alunos, por isso o 

crescente interesse dos profissionais da educação principalmente professores e 

gestores, que visam o crescimento de seus alunos, fazendo-os alcançar os objetivos 

estabelecidos no planejamento anual. 

O gestor, o professor, enfim a escola como um todo deve possibilitar ao aluno 

seu envolvimento no processo educativo, permitindo enfrentar tarefas desafiadoras e 

cobrando o empenho e a perseverança do mesmo. A maneira como a criança se 

percebe, influi em sua capacidade de aprender. Uma criança que se vê de forma 

negativa, tem poucas chances de confiar em si.  

A motivação na escola deve ser tratada como um fator fundamental da 

aprendizagem, identificando os fatores motivacionais como também de estratégias 

de aprendizagem, para que o aluno desperte para o desejo de aprender, se 

comprometendo com o seu processo e realizando com eficiência sua aprendizagem.  

Faz-se necessário refletir sobre a motivação, conhecer e entender os alunos, 

buscar alternativas significativas e atendendo suas expectativas que se estará 

contribuindo para uma educação favorável a construção de um ensino eficaz. 

A desmotivação em sala de aula aumenta consideravelmente ano após ano. 

Esta por sua vez, trás consigo sérias alterações no comportamento do educando, 

podendo inclusive comprometer seu futuro. É possível observar isto, no baixo 

rendimento escolar, na evasão, em casos de indisciplina e outros fatores aqui não 

relacionados. Para que o problema não cresça de forma tão comprometedora, o 

educador e o gestor precisam conhecer as variáveis que influem no interesse com 

que os alunos sintam-se motivados para a aprendizagem. 
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No que se refere à metodologia a aplicada foi a pesquisa bibliográfica, foram 

selecionadas como principais fontes para este estudo, livros, artigos atuais, alguns 

“sites” da internet (específicos sobre o assunto ou de busca e pesquisa) e revistas 

educacionais. As obras selecionadas e analisadas também foram problematizadas. 

 Dentro dos objetivos propostos para a elaboração do trabalho de conclusão 

de curso, pretende-se evidenciar a importância do gestor e da liderança como 

fatores motivacionais na escola. Há necessidade de se compreender o processo de 

ensino-aprendizagem e de construção do conhecimento, propiciando ao educando a 

capacidade de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a 

ser, para que além de motivá-lo para a aprendizagem, possa também o educador, 

estar motivado a ensinar.  

O aluno precisa sentir vontade de aprender e o professor tem que demonstrar 

satisfação com o conteúdo e com a aula, pois dessa forma o fator motivacional irá 

prevalecer como fator facilitador na escola. 

A motivação precisa ser uma característica intimamente ligada ao caráter do 

líder. A motivação influencia positivamente no comportamento de seus 

colaboradores e, consequentemente, nos resultados da equipe. A ação da 

motivação, nesse contexto, acontece de fora (líder motivador) para dentro (equipe), 

isto é, o líder diz (estratégia motivacional) e a equipe responde (resultados). 

 A relação professor e aluno pode motivar profundamente o estudante, 

fazendo com que ele aprenda mais e melhor, e ainda, ao se permitir que o aluno 

desenvolva propósitos, metas, expectativas e emoções possibilita a motivação 

positiva para aprender pois quando o aluno acredita na sua capacidade, ele investe 

na sua aprendizagem buscando e selecionando estratégias que possam fazer com 

que ela seja mais efetiva. 

 

2. MOTIVAÇÃO E LIDERANÇA NA ESCOLA 

 

 Liderança e motivação precisam caminhar lado a lado, assim, os resultados 

serão constantes. O bom líder sabe que nem sempre é possível vencer e jamais 

omitirá isso de sua equipe, pois a motivação transforma a derrota em força para 

continuar tentando. Segundo Burochovitch & Bzuneck (2004, p. 20) “não se pode 
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contar ainda com uma teoria geral compreensiva nem da motivação humana nem 

mesmo da motivação do aluno”.  

 Explica Moraes e Varela (2007) que o tema motivação ligado à aprendizagem 

está sempre em evidência nos ambientes escolares, impelindo professores a se 

superar ou fazendo-os recuar, chegando à desistência nos casos mais complexos. 

Porém, ela tem um papel muito importante nos resultados que os professores e 

alunos almejam.  

 Hoje já se sabe que a motivação é algo visceral, um sentimento, ou se tem ou 

não se tem. Isso não quer dizer que não se possa fazer nada para que as pessoas 

consigam vivenciá-la (MORAES e VARELA, 2007). 

 Conforme Bzuneck (2000, p. 10) “toda pessoa dispõe de certos recursos 

pessoais, que são tempo, energia, talentos, conhecimentos e habilidades, que 

poderão ser investidos numa certa atividade”.  

Os mesmos autores afirmam ainda que “na vida humana existe uma 

infinidade de áreas diferentes e o assunto da motivação deve contemplar suas 

especificidades” (BZUNECK, 2000, p. 10).  

Cabe, aqui, fazer uma diferenciação entre interesse e motivação. As coisas 

que interessam, e por isso prendem a atenção, podem ser várias, mas talvez 

nenhuma possua a força suficiente para conduzir à ação, a qual exige esforço de um 

motivo determinante da nossa vontade.  

Nem sempre os alunos percebem o valor dos trabalhos escolares, pois, 

muitas vezes, não conseguem compreender a relação existente entre a 

aprendizagem e uma aspiração de valor para a sua vida. O que faz com que eles 

não se envolvam no trabalho.  Do ponto de vista humanístico, motivar os alunos 

significa encorajar seus recursos interiores, seu senso de competência, de auto-

estima, de autonomia e de auto-realização (BZUNECK, 2000). 

 

2.1 LIDERANÇA COMO FATOR MOTIVACIONAL NA ESCOLA 

 

 Líder é aquele que tem o objetivo principal de transformar um grupo de 

pessoas comuns em uma equipe eficaz que produz resultados positivos. E esses 

resultados só serão alcançados se houver uma boa liderança e falar de boa 
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liderança é falar de bons exemplos e de motivação. Uma equipe formada nesses 

fundamentos é uma equipe comprometida voluntariamente, ou seja, sem pressões 

ou obrigações, ela produz resultados com seriedade e entusiasmo. 

 Um líder que não motiva sua equipe não pode cobrar resultados eficazes, 

pois o homem tem seu comportamento baseado naquilo que o motiva, seja 

internamente ou externamente. Uma escola motivada vê o líder como alguém que 

sabe para onde está indo e sente segura por estar sendo guiada pelo líder. 

  Liderança e motivação precisam caminhar lado a lado, assim, os resultados 

serão constantes. O bom líder sabe que nem sempre é possível vencer e jamais 

omitirá isso de sua equipe, pois a motivação transforma a derrota em força para 

continuar tentando. 

 Explica Freire (2009) que, querer negar a verdade de que os profissionais da 

educação não recebem o reconhecimento a que fazem jus é impossível. Mesmo 

com as circunstâncias desfavoráveis, o contexto ai está. A escola está inserida 

nesse contexto social difícil. Não há como mudar, por decreto, pelo menos. Mas é 

preciso mudar. Nesse ponto de necessidade se destaca a importância do Diretor de 

Escola. Está comprovado: “sem direção não dá”. 

Ressalta Freire (2009) que o Diretor de Escola precisa ser um líder, precisa 

ser diferente. Diferenciar-se, para ele, é uma necessidade através do uso da sua 

liderança, embora ela não seja algo que se aprenda de uma vez por todas. 

Liderança que se diferencia, não pelo salário, pela origem, sexo ou cargo. É aquele 

que tem consciência dos desafios que enfrenta e que serve aos outros. Um 

verdadeiro líder é dinâmico e tem habilidades e aptidões para fazer as coisas. Tem 

sempre em mente a idéia de diferenciar-se, de crescer e modificar-se. E deve ficar 

bem claro que o melhor tipo de liderança é pelo exemplo. Distinguir a diferença entre 

comandar e liderar é fundamental. Para administrar basta trabalhar com pessoas ou 

grupos para alcançar determinados objetivos. Liderar é a arte de influenciar os 

outros. O desdobramento positivo é o envolvimento de todos. A seguir, a principal 

qualidade de um líder. 
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3. O PAPEL DO PROFESSOR NA PARTICIPAÇÃO DA GESTÃO DA ESCOLA  

 

 Explica Modolo (2012) que a gestão da escola deve ser entendida como a 

coordenação dos propósitos, ações e recursos que uma instituição empreende para 

alcançar objetivos institucionais e sociais propostos, é o desafio que é posto aos 

professores no processo de gestão participativa na escola.  

 Libâneo (2005) explica que a participação é a intervenção dos profissionais 

da educação na gestão da escola, articulando o caráter interno e externo. O caráter 

interno refere-se a questões pedagógicas, curriculares e organizacional, 

compreendendo a escola como local de aprendizagem de conhecimentos e 

desenvolvimento das capacidades intelectuais, sociais, afetivas, éticas, favorecendo 

a participação na vida social, econômica e cultural.  “O caráter externo pelo qual a 

comunidade escolar compartilha processos de decisão é um dos meios de fazer a 

escola sair de sua “redoma” e conquistar o status de comunidade educativa que 

interage com a sociedade civil!” (LIBÂNEO, 2005, p.328-331).    

 

 
3.1 MOTIVAÇÃO NA APRENDIZAGEM EM SALA DE AULA 
 
 

 Os saberes trabalhados em sala de aula precisam acontecer em situações do 

dia a dia atreladas ao prazer, ao interesse, ao gosto maior pelas atividades, e não 

apenas buscando a simples memorização do assunto, tão suscetíveis ao 

esquecimento por melhor nota que o aluno tenha recebido pelo desempenho. 

Portanto, na teoria do condicionamento é necessário a presença do estímulo para 

que ocorra o comportamento (LÜCK et al, 1998, p.15) 

 Explica Vieira (2011, p.6) que na Teoria Cognitiva acredita-se que o homem 

como ser racional decide consciente o que quer fazer dando maior importância a 

aspectos internos e racionais, como objetivos, intenções, expectativas e planos do 

indivíduo. Nesse caso, a motivação corresponde a um processo interior que 

deflagra, mantém e dirige o comportamento de um indivíduo, haja vista que não 

depende de elementos externos para atuar.  

 Vieira (2011, p.7) na linha cognitiva enfatiza o processo da cognição, ou seja, 

de como o indivíduo conhece e de como constrói sua estrutura cognitiva e por meio 
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do qual o mundo de significados tem sua origem. À medida que o aluno aprende, 

estabelece relações de significação, isto é, atribui significados à realidade em que se 

encontra. 

 O aluno para se encontrar predisposto a aprender precisa apropriar-se de 

uma aprendizagem significativa, bem como, para que contemple de uma 

aprendizagem significativa é necessário estar predisposto a aprender. E é nesta 

visão, que o professor deve apresentar seus conteúdos, ancorando-os aos 

conhecimentos de seus alunos, motivando-os, utilizando-se de materiais 

potencialmente significativos e ainda mostrando atitudes e sentimentos positivos em 

relação a experiência educativa dos educandos (PILETTI, 1988, p.66) 

 O professor precisa conhecer mecanismos ligados à motivação do aluno e 

dominar uma grande variedade de técnicas, usando-as com flexibilidade e 

criatividade, pois a complexidade das situações em sala de aula muitas vezes se 

apresenta em caráter imprevisível sendo insuficiente para qualquer receita pronta. 

 Contudo para se conquistar o êxito é necessário o envolvimento da escola 

como um todo. Isto é, exige que todos na escola, professores, direção, equipe de 

apoio, atuem numa mesma direção, pois num ambiente de cooperação, o esforço e 

as iniciativas de cada professor poderão tornar-se eficientes em função do apoio que 

cada um representa para seus pares. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

Muitas vezes, os professores, os funcionários encontram-se desmotivados 

com problemas internos da escola, particulares ou familiar, e este comportamento 

dificulta o bom desempenho e rendimento esperado sob todos os aspectos. 

Os estudos realizados neste trabalho proporcionaram compreender que a 

motivação é fator essencial para que se manifeste aproveitamentos profícuos entre 

gestores, professores e refletindo de forma positiva na aprendizagem em sala de 

aula, pois os motivos podem iniciar, dirigir e integrar o comportamento de uma 

pessoa. 

 Esta pesquisa para elaboração do artigo contribui para o campo de atuação 

dos profissionais da educação desde que entendam que motivar significa predispor 
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o indivíduo à certo comportamento, sendo que para isso precisam conhecer seus 

alunos e utilizar de estratégias que atendam às expectativas de sua clientela. 

 Para que ocorra a motivação desejada, o gestor apoiando o professor deve 

apresentar conteúdos ancorados aos conhecimentos de seus alunos, utilizando 

atividades significativas e ainda valorizando o empenho do educando fazendo-o 

perceber que é capaz. 

 O gestor deve analisar os eventuais fracassos, os quais devem ser analisados 

e se possível superado por meio de novas metodologias, fazendo com que todos 

reflitam sobre sua atuação, verificando se empenharam o suficiente para o sucesso 

pretendido, pois dessa forma a motivação será focada no sucesso da aprendizagem. 

 O professor e o gestor são elementos importantes no processo de motivação 

do aluno, pois sua figura pode transmitir segurança, reconhecimento e amizade e 

ainda, utilizando de sua criatividade, sensibilidade e competência pode implementar 

práticas educativas que favoreçam a participação do educando, enfatizando e 

valorizando o seu esforço. 

Portanto, sabe-se que o ambiente escolar deve ser motivacional e estimulador 

para que a criança se desenvolva plenamente. Isso trará como conseqüência, um 

comprometimento pessoal com sua própria aprendizagem e uma profunda 

dedicação nas tarefas escolares. Devemos ter claro que cada atividade desenvolvida 

deverá ter como base, elementos como: a integração, a socialização, o estímulo a 

aprendizagens e metodologias diversificadas. Criando desafios, incentivando a 

descoberta e constituindo outros caminhos metodológicos, as crianças poderão 

motivar-se a relacionar novos conceitos ao seu cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

REFERÊNCIAS 

 

BORUCHOVITCH, E.; BZUNECK, J. A. (orgs.). A motivação do aluno: 

contribuições da psicologia contemporânea. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

BZUNECK, J. A. As crenças de auto-eficácia dos professores. In: F.F. Sisto, G. de 

Oliveira, & L. D. T. Fini (Orgs.). Leituras de psicologia para formação de 

professores. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000.  

 

FREIRE, Luiz Ortega. Liderança de diretor de escola é fundamenta para 

melhorar o ensino público no Brasil. São Paulo: Secular, 2013. 

 

LIBÂNEO, J. C; OLIVEIRA, J. F; TOSCHE, M. S. Educação Escolar: políticas, 

estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

LÜCK, H. et al. A escola participativa: o trabalho do gestor escolar. Rio de Janeiro: 

DP&A, 1998. 

 

MODOLO, Camila Pilastri. A Gestão Escolar Democrática Participativa e a Ação 

Docente. São Paulo:  Rebouça, 2012. 

 

MORAES, Carolina Roberta; VARELA, Simone. Motivação do Aluno Durante o 

Processo de Ensino-Aprendizagem. Revista Eletrônica de Educação. Ano I, No. 

01, ago. / dez. 2007. 

 

PILETTI, Nelson. Psicologia Educacional. 6ª edição. São Paulo: Ática, 1988. 

 

VIEIRA, Eliezer de Jesus. A motivação na aprendizagem em sala de aula. São 

Paulo:Secular, 2011. 

 


