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Resumo 
 
Com o presente estudo, objetivou-se verificar como o ambiente de trabalho interfere 
na motivação dos docentes dos cursos de Administração e Engenharias do Centro 
Universitário de Caratinga. Com base na teoria dos dois fatores de Herzberg, 
(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959), buscou-se identificar o nível de satisfação 
dos docentes, as ações que influenciam o ambiente de trabalho, assim como os 
fatores de motivação com os ambientes de gestão de cada curso. Para isso, 
realizou-se estudo de caso, em uma pesquisa de natureza descritiva, qualitativa e 
quantitativa. Os dados foram obtidos por meio de um questionário encaminhado via 
e-mail institucional aos docentes e as entrevistas foram realizadas in loco, com o 
diretor acadêmico e o coordenador pedagógico. Os resultados obtidos permitiram 
concluir que, em geral, os professores têm bom relacionamento com a gestão 
acadêmica e estão satisfeitos com as atividades profissionais, o ambiente de 
trabalho, a autonomia no setor e a integração da equipe de trabalho, além da 
oportunidade de crescimento profissional.  
 
Palavras-chave: Satisfação profissional. Motivação docente. Ambiente de trabalho. 
Gestão de pessoas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Abstract 

 
The present study aimed to verify how the work environment interferes with the 
motivation of the professors of the Administration and Engineering courses of the 
University Center of Caratinga. Based on Herzberg's Theory of Two Factors 
(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959), we sought to identify the level of 
satisfaction of teachers, the actions that influence the work environment, as well as 
the motivating factors with the management environments of each course. This is a 
descriptive, qualitative and quantitative case study. Data were obtained through a 
questionnaire sent via institutional email to the teaching staff, and interviews were 
conducted on-site with the academic director and the pedagogical coordinator. The 
results obtained led to the conclusion that, in general, teachers have a good 
relationship with academic management, are satisfied with their professional 
activities, work environment, autonomy in the sector and the integration of the work 
team, in addition to the opportunity for growth professional.  
 
Keywords: Professional satisfaction. Teaching motivation. Workplace. People 
management. 
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1 Introdução 

 

Entre os muros das instituições de educação superior (IES), o desenvolvimento da 

prática educativa não é responsabilidade apenas da ação dos professores, mas de 

muitos outros profissionais que trabalham nos âmbitos pedagógicos, institucionais e 

legais. São esses profissionais que mantêm o funcionamento de uma IES nas suas 

mais diversas especialidades e com funções específicas. Entre eles está o gestor 

educacional, desempenhando importante papel na orquestração de ações visando 

alcançar resultados positivos (Saviani, 2002). 

 

Assim, pode-se afirmar que o gestor educacional que busca garantir êxito no 

processo ensino-aprendizagem, norteando-se pelos princípios da gestão de pessoas 

e no incentivo aos profissionais educacionais para que possam desempenhar suas 

funções satisfeitos e motivados, é o principal responsável pela instituição de 

educação (Teixeira & Siqueira, 2017). 

 

Nesse sentido, Libâneo (2013) ressalta que o gestor escolar se torna um conciliador. 

Este necessita de planejamento, para que trabalhe com propostas bem definidas 

focadas em trabalho de equipe, articulação e integração dos setores e sempre 

vislumbrando resultados positivos para a instituição para a qual desenvolve suas 

atividades profissionais. Essas atitudes do gestor podem permitir que a equipe 

institucional cultive sensações positivas e compartilhe gestos de respeito e confiança 

os quais resultam em valores significativos para a instituição. 

 

Nesse contexto, a gestão de pessoas torna-se uma ferramenta imprescindível para o 

gestor educacional e sua equipe, pois pode influenciar nas decisões das pessoas, 

sintonizando-as com os objetivos da organização educacional, assim como 

garantindo a todos os participantes da instituição, independentemente do cargo que 

ocupem, valores pautados em atitudes e comportamentos, tendo como resultados a 

realização de um trabalho de excelência e convivência harmoniosa entre todos, 

firmando, assim, um dos principais papéis da gestão de pessoas dentro de todo e 

qualquer tipo de empresa (Balducci & Kanaane, 2007). 
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Mas é nas relações interpessoais que está a chave de alcance dos diversos rumos, 

os quais podem edificar ou desmotivar as pessoas. Por isso, as relações entre o 

gestor educacional, funcionários, alunos e sociedade devem sempre ser conduzidas 

de maneira prazerosa, com equilíbrio e motivação (Cury, 2006). 

 

Pode-se dizer que a motivação representa a ação de forças ativas e 

impulsionadoras inerentes às necessidades humanas e que as pessoas são 

diferentes entre si quanto à motivação. E, ainda, que são essas próprias 

necessidades que motivam o comportamento humano a produzir padrões de 

comportamento que variam de indivíduo para indivíduo (Trindade, 2004). 

 

Portanto, nesse âmbito e devido à relação entre o objetivo da organização (aumento 

de produtividade) e o fator de produção (mão de obra) surge a necessidade de 

descoberta das razões pelas quais alguns colaboradores se sentem motivados e/ou 

desmotivados para a realização de suas tarefas dentro do Centro Universitário de 

Caratinga (UNEC). 

 

O UNEC é mantido pela Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) de direito 

privado desde 1990. A fundação foi criada em 1963 por lei estadual e instituída em 

1965 por Decreto Estadual com nome UNICA. Em 1968, no auge da ditadura militar, 

teve início a Faculdade de Filosofia, com os cursos de História, Letras, Matemática e 

Pedagogia. 

 

Por meio da Lei no 6.182, de 16/11/1973, a Fundação teve sua denominação 

alterada para Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC). Em 2004, 

concomitantemente à expansão da oferta de cursos na sede, com 22 cursos de 

graduação, bacharelado e licenciatura, o UNEC expandiu a oferta do ensino superior 

fora de sede, com a instalação nos municípios de Santana do Paraíso, Nanuque e 

Teófilo Otoni, todos no estado de Minas Gerais. Atualmente, apenas o Campus 

UNEC Nanuque está em plena atividade. 

 

O UNEC oferta regularmente no Campus-sede 21 cursos de graduação: 

Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, 
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Farmácia, Fisioterapia, Geografia, Gestão de Tecnologia da Informação (TI), 

História, Letras, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia e 

Psicologia (Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, 2015). 

 

O Campus UNEC Nanuque oferta regularmente oito cursos de graduação: 

Administração, Enfermagem, Educação Física, Engenharia Ambiental e Sanitária, 

Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Química (PDI, 2015). 

 

As estruturas organizacionais da mantenedora Fundação Educacional de Caratinga 

(FUNEC) e de sua mantida, o Centro Universitário de Caratinga (UNEC), foram 

planejadas de forma a se ter um número reduzido de instâncias decisórias, 

favorecendo o gerenciamento rápido e eficiente das instituições (PDI, 2015). 

 

A gestão de pessoas na instituição é efetivada pelo Setor de Recursos Humanos e 

conta com o apoio estratégico do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Instituição. 

Esses setores buscam mudar o foco mecanicista do setor de recursos humanos, 

exercendo, além dos processos legais e burocráticos, ações voltadas para o 

desenvolvimento humano capaz de valorizar o capital humano, proporcionando 

qualificação continuada, qualidade de vida, saúde e segurança e condições 

favoráveis para o exercício profissional dos colaboradores (PDI, 2015). 

 

Para atingir os objetivos institucionais de aperfeiçoar e atualizar continuadamente o 

ensino de graduação e com o propósito de estabelecer um perfil mais atualizado do 

formando, a estratégia adotada é a ampliação do tempo de dedicação dos 

professores, a fim de discutir ainda mais as novas diretrizes, assim como a utilização 

dos resultados do Programa Institucional de Avaliação, o que torna sua ação mais 

democrática e mais rápida, gerando avanços em cada área (PDI, 2015). 

 

A autonomia educacional, conforme instituída pela nova Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB), que versa sobre a construção da identidade institucional, é formada 

pela capacidade organizacional da faculdade, para elaboração do seu projeto 

educacional, capaz de gerenciar diretamente os recursos destinados ao 

desenvolvimento e manutenção do ensino, bem como a sua execução, mediante 

adoção da gestão compartilhada. Logo, “é justo que a autonomia das instituições de 
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educação cresça à medida que a qualidade é atestada, concedendo-se a autonomia 

de decidir aqui e ali, em conformidade com a qualificação institucional” (Cardoso, 

2015, p. 15). 

 

O processo de autonomia exige que os desdobramentos das ações com a 

participação dos atores nas diversas instâncias da IES ocorram de forma 

indissociada, abrangendo as esferas de decisão e de execução. A qualidade da 

participação dos atores da instituição é decorrência da gestão que se 

instaura na organização e do grau de comprometimento com a missão e as metas 

institucionais. Dessa forma, alinhamento e desdobramento tornam-se instrumentos 

imprescindíveis à gestão institucional eficaz e à consecução do seu projeto (Santos, 

2000). 

 

Assim sendo, considera-se que a gestão é o processo que tenta assegurar a 

transformação das atividades de uma instituição por meio de novos conhecimentos, 

processo ou mesmo por soluções inovadoras. Acredita-se que no segmento 

educacional não seria diferente, pois mudanças nas atitudes e democratização dos 

processos por meio da responsabilidade dos profissionais envolvidos é uma 

realidade no gerenciamento das organizações que focam na aprendizagem 

contínua, na estratégia da inovação e principalmente na geração de conhecimentos 

(Teixeira, 2007). 

 

A realidade educacional é um campo de possibilidades o qual exige que o professor 

coloque em prática todas as suas competências e habilidades pedagógicas, 

especificamente a capacidade de comunicação, isto é, motivar seus alunos para a 

aprendizagem, mediar conflitos, mobilizar os alunos para o esforço e a disciplina 

mental, promover a cooperação e a solidariedade (Silva, Moraes, Petrola, Vianna & 

Gonçalves, 2003).   

 

Nesse sentido é que Bzuneck e Guimarães (2011) explicitam que, se o professor 

estiver motivado e com o propósito de desenvolver em seus alunos a capacidade de 

aprender, os motivará, sempre em busca de novos conhecimentos, ao mesmo 

tempo em que estará criando condições favoráveis à aprendizagem, pois motivar o 

aluno significa motivá-lo para a aprendizagem e os estudos.  
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Versar sobre motivação e sua influência nos resultados do ensino e aprendizagem 

nos remetem à influência de Frederick Irving Herzberg, psicólogo, influente professor 

de gestão empresarial americana. O seu trabalho de mais relevância é a teoria dos 

dois fatores, publicado em seu livro “A motivação para trabalhar” (Herzberg, Mausner 

& Snyderman, 1959). Nessa teoria, ele explica que são dois os fatores responsáveis 

pela satisfação e motivação das pessoas em um ambiente corporativo. 

 

A base de sua teoria foram as entrevistas com questionamentos sobre o que 

agradava e o que desagradava cada um dos trabalhadores nas empresas nas quais 

atuava. Essas entrevistas foram realizadas com diversos profissionais da área 

industrial de Pittsburgh (Pensilvânia, Estados Unidos), tendo como objetivo 

identificar os fatores que causavam a satisfação e a insatisfação dos funcionários 

em seu ambiente de trabalho. Sua teoria é de extrema importância para o estudo do 

comportamento, motivação e satisfação das pessoas nas organizações (Davis & 

Newstrom, 2004). 

 

Herzberg (1997) assegura que existem fatores que colaboram para a motivação e a 

satisfação das pessoas em seus ambientes de trabalho. Para ele, a prevenção da 

insatisfação é tão importante quanto o incentivo de satisfação, nas ações que 

executa na instituição, como: o reconhecimento do trabalho exercido, o crescimento 

profissional, autorrealização, os desafios lançados e a capacidade de poder realizá-

los, o crescimento, a liberdade de decidir como realizar suas atividades e o uso 

pleno de suas habilidades pessoais. 

 

Assim sendo, a gestão educacional requer mais do que simples redefinição nas 

estruturas organizacionais; requer mudanças de paradigmas, fundamentando a 

construção de uma proposta educacional e o desenvolvimento, diferentemente da 

gestão que atualmente é vivenciada. Ela necessita estar além dos padrões atuais, 

comumente desenvolvidos pelas organizações burocráticas. Dessa forma, este 

estudo busca responder ao seguinte questionamento: como o ambiente de 

trabalho interfere na motivação dos docentes dos cursos de Administração e 

Engenharias do Centro Universitário de Caratinga, considerando a teoria dos 

dois fatores de Herzberg? 
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De acordo com Vaz (2010), a gestão escolar é um enfoque de atuação, ou 

melhor, um meio e não um fim, pois o seu objetivo final é a formação efetiva e 

significativa dos alunos, que no seu cotidiano vivenciam na instituição de ensino 

experiências que desenvolvam as competências que a sociedade demanda, entre as 

quais se evidenciam: pensar criativamente; analisar informações e proposições 

diversas, de forma contextualizada; expressar ideias com clareza, tanto oralmente 

como por escrito, e, principalmente, ser capaz de tomar decisões e de 

resolver conflitos. 

 

Portanto, o processo de gestão educacional em uma IES deve estar voltado para 

garantir que os alunos adquiram conhecimentos úteis e aprendam a trabalhar com 

informações complexas e contraditórias da realidade social, econômica, política e 

científica. O maior desafio que se observa a ser empreendido em relação 

à gestão no ensino superior diz respeito à qualificação do gestor, por duas razões. 

Primeiro, porque o modelo e o processo de qualificação dos atuais gestores estão 

ancorados em parâmetros que não comportam as novas demandas institucionais e 

sociais; segundo, porque a gestão da educação, atualmente, tornou-se um dos 

principais fatores do desenvolvimento institucional, social e humano (Vaz, 2010). 

 

A sociedade acadêmica exige profunda revisão nos processos de formação dos 

gestores educacionais para o ensino superior, como: formação básica em educação, 

domínio das ciências fundamentadas; qualificação científica e técnica em 

gestão educacional, assim como formação continuada, visando associar 

conhecimentos, experiências e aprimorar o desempenho pessoal e institucional 

(Oliveira & Vasques-Menezes, 2018).   

 

Por considerar que a realidade educacional é um campo de possibilidades e requer 

que o gestor faça uso de todas as suas competências e de suas habilidades 

pedagógicas, entre elas a sua capacidade de comunicação para motivar sua equipe 

gestora, mediar conflitos, mobilizar os alunos para o esforço e a disciplina mental, 

promover a cooperação e a solidariedade, é que este estudo foi desenvolvido tendo 

a motivação como mola propulsora capaz de fazer as pessoas agirem para atingir 

seus objetivos. Ela envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais e é um 
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processo responsável por iniciar, direcionar e manter comportamentos relacionados 

como cumprimento de objetivos.  

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Verificar que fatores no ambiente de trabalho interferem na motivação dos docentes 

dos cursos de Administração e Engenharias do Centro Universitário de Caratinga, 

considerando a teoria dos dois fatores de Herzberg. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Relacionar os fatores de motivação com os ambientes de gestão das 

organizações educacionais. 

b) Identificar o nível de satisfação dos docentes dos cursos de Administração e 

Engenharia, de acordo com a teoria dos dois fatores. 

c) Relacionar as ações que influenciam o ambiente de trabalho dos cursos 

estudados com a motivação dos docentes. 

 

Para atingir os objetivos propostos, a presente pesquisa constitui-se em um estudo 

de caso, que segundo Santos (2014) permite ao pesquisador alcançar vasto campo 

de informações e de reflexão pessoal a partir da análise de documentos escritos 

(livros, artigos, teses, dissertações entre outros). É utilizado para fundamentar 

teoricamente o objeto de estudo, seguindo procedimentos ordenados, de busca por 

soluções. Além disso, é descritivo, com abordagem qualitativa e quantitativa, por 

considerar que esta pode descrever as características dos investigados de forma 

explícita, na medida em que envolve levantamento bibliográfico bem como dados em 

campo.   

 

Os motivos que levaram a elaborar este estudo estão relacionados à influência do 

ambiente de trabalho na motivação do corpo docente, por saber que não é tarefa 

fácil enfrentar as dificuldades existentes no ambiente escolar. Por meio deste, 

buscou-se extrair a melhor compreensão do que, de fato, motiva o professor para 
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seguir em frente desenvolvendo um trabalho significativo e de qualidade, apesar das 

dificuldades encontradas. 

 

A influência do ambiente de trabalho na motivação do corpo docente em instituição 

privada de ensino superior tem sido pouco discutida nas pesquisas realizadas no 

Brasil, talvez por ser um trabalho que tem sua essência permeada de 

intersubjetividade ou porque se processa na construção de saberes visando 

compreender o que há nas entrelinhas das situações cotidianas no cenário escolar 

(Ribeiro & Ciampone, 2011). 

 

Por isso, este estudo é relevante para a academia, por ser a docência uma das 

profissões que mais tiveram aumento de tarefas nos últimos tempos. É importante 

para a instituição de educação superior, pelo trabalho que o professor desenvolve, 

em que a motivação está ligada diretamente a essa profissão, pois envolve 

fenômenos emocionais, biológicos e sociais, tornando-se um processo responsável 

por iniciar, direcionar e manter comportamentos relacionados ao cumprimento de 

objetivos (Maximiano, 2008). 

 

1.2 Organização do estudo 

 

Este estudo inicia-se com a introdução, que mostra o contexto em que a pesquisa se 

desenvolveu, sua problematização e relevância, mostrando o que motivou a 

investigação, bem como os objetivos geral e específicos. 

 

No segundo capítulo, apresenta-se o referencial teórico, que traz uma abordagem 

que envolve a teoria da administração; a gestão de pessoas; a gestão educacional; 

a gestão motivacional; e a teoria dos dois fatores de Herzberg (Herzberg et al., 

1959). 

 

Em seguida, no terceiro capítulo, a metodologia da pesquisa descreve o lugar de 

estudo, o tipo de pesquisa, universo e amostra, técnicas de coletas de dados e os 

procedimentos utilizados na análise de dados.  
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No quarto capítulo têm-se a apresentação e análise dos resultados da pesquisa. E, 

finalmente, no último capítulo, tecem-se as considerações finais. 
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2 Referencial Teórico 

 

O presente capítulo faz um apanhado teórico desenvolvido acerca da pesquisa, 

começando por tratar da política e educação, dos aspectos gerais da administração, 

em seguida da gestão de pessoas, com foco na área educacional, finalizando com o 

tema da motivação. 

 

2.1 Política e educação 

 

Com a redemocratização do país nos anos 80, a sociedade brasileira passou por um 

processo de reordenamento nos campos econômico, social e político. A Constituição 

promulgada em 1988, sem dúvida, veio expressar esse momento histórico. Do ponto 

de vista das formulações legais, na ética educacional houve vários avanços, entre os 

quais a garantia de gestão no ensino público (artigo 206; IV), dispositivo 

constitucional que procura assegurar o caráter democrático do ensino público, 

viabilizando, assim, que as instituições públicas possam criar uma cultura político-

educativa de exercício e prática democrática no seio das escolas (Ferreira, 2000). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, contempla a 

reorganização dos sistemas de ensino com base na simplificação das estruturas 

burocráticas, que se traduz em: descentralização dos processos decisórios e de 

execução; fortalecimento das escolas que deverão observar em sua organização 

diretrizes como a constituição de conselhos escolares; obrigatoriedade de prestação 

de contas, bem como a divulgação dessas e de todos os seus processos e 

resultados; avaliação do desempenho institucional; garantia da elaboração de 

planejamento anual da escola de forma participativa, valorizando a experiência da 

comunidade (Brasil, 1996). 

  

Essas diretrizes, portanto, se constituem em referências sobre as quais a escola 

deve fundar sua prática pedagógica e evidentemente desenvolver concepções de 

gestão que priorizem a dimensão democrática e estimulem a inclusão e a 

participação de todos, por meio da responsabilidade social pelo planejamento, 

execução e pela avaliação institucional da escola.  
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De acordo com Ferreira (2000), o avanço no processo de democratização do país 

que caracterizou o período de transição favoreceu o desenvolvimento de políticas 

que fortalecem a motivação da sociedade civil para a construção da democracia. 

Nesses termos, as instituições educacionais têm como tarefa a rediscussão de sua 

prática, o significado de seu trabalho pedagógico e a forma de gestão desenvolvida 

pelas escolas.  

 

De acordo com Cerqueira (2002), em função da mudança de paradigma no 

direcionamento das questões educacionais, a expressão “gestão” firmou sua marca 

no citado contexto, associando-se ao fortalecimento da democratização do processo 

pedagógico, à participação responsável de todos nas decisões necessárias e na sua 

efetivação mediante um compromisso coletivo com resultados educacionais cada 

vez mais efetivos e significativos. Assim sendo, a gestão caracteriza-se pelo 

reconhecimento da importância na participação consciente e esclarecida das 

pessoas nas decisões sobre a orientação e planejamento de seu trabalho. 

 

Na sequência, são apresentados os aspectos gerais da administração, para fornecer 

suporte teórico-conceitual para o estudo da gestão de pessoas na educação. 

 

2.2 Aspectos gerais da Administração 

 

De acordo com Ferreira (2002), baseado nos estudos de Fayol, a Administração é 

definida como o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos 

com a finalidade de alcançar os objetivos das organizações. 

 

Já para Maximiano (2006), administrar é um trabalho em que as pessoas buscam 

realizar seus objetivos próprios ou de terceiros (organizações) com a finalidade de 

alcançar as metas traçadas. Quer dizer, metas fazem parte das decisões que 

formam a base do ato de administrar e que são as mais necessárias. O 

planejamento, a organização, a liderança, a execução e o controle são considerados 

decisões e/ou funções, sem as quais o ato de administrar estaria incompleto. 

 

Revendo a história da Administração, nota-se que o Renascimento contribuiu por 

meio de métodos de produção diferenciados e conhecimentos em documentações 
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para melhorar o controle nas empresas que existiam. Assim como teve influência da 

organização da Igreja Católica, por meio da adoção de hierarquia, disciplina, 

descentralização de atividades e a centralização de comando, assim como das 

organizações militares, que repassaram seus conceitos de disciplina, unidade de 

comando, estratégia e obediência à hierarquia (Lacombe & Heilborn, 2003). 

 

No século XVIII, com a Revolução Industrial, dois acontecimentos marcaram o 

período: o surgimento das fábricas e a invenção da máquina a vapor e sua utilização 

na produção, resultando em uma nova forma de trabalho, modificando os padrões 

econômicos e sociais da época, como: a mecanização da indústria e agricultura; 

desenvolvimento do sistema fabril (indústria têxtil); e grande aceleração dos 

transportes e das comunicações (Moraes, 2004). 

 

A partir do século XIX, países mais desenvolvidos na época, como a Inglaterra e 

Estados Unidos, concentraram suas atenções nas estradas de ferro e nos 

empreendimentos privados (empresas particulares) e apresando a urbanização, 

exigindo a industrialização de setores de primeira necessidade, como: alimentação, 

vestuário, habitação, iluminação, etc.. Isso propiciou condições favoráveis à criação 

de estudos científicos, em função do aperfeiçoamento da produção nas empresas, 

surgindo as teorias administrativas com a finalidade de suprir a ausência de bases 

científicas da Administração, bem como dar visibilidade e credibilidade à nova 

ciência (Moraes, 2004). 

 

No início do século XX, a Administração tornou-se imprescindível para a vida e para 

as organizações contemporâneas, em função da maior complexidade no 

atendimento às necessidades da população, adotando novos conhecimentos 

administrativos, para o enfrentamento da concorrência cada vez maior na oferta de 

produtos e serviços, com qualidade e custos mais baixos. Com isso, a tecnologia da 

informação passou a dominar, produzindo grandes avanços tecnológicos, exigindo 

das organizações adoção rápida dessas técnicas e a modernização das suas 

estruturas (Lacombe & Heilborn, 2003). 

 

De acordo com Ferreira (2002), a Administração, como as demais ciências, deve se 

basear em leis ou princípios. Nesse sentido, Fayol definiu os Princípios Gerais da 
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Administração da seguinte forma: divisão do trabalho; autoridade e 

responsabilidade; disciplina; unidade de comando; unidade de direção; prevalência 

de interesses gerais; renumeração; centralização; hierarquia (cadeia escolar); 

ordem; equidade; estabilidade dos funcionários; iniciativa e espírito de equipe. 

 

Em relação às teorias administrativas, Lacombe & Heilborn (2003, p. 37) as definem 

como sendo “um conjunto de princípios e prescrições que visam facilitar a realização 

dos objetivos das organizações e serão mais ou menos válidos na medida em que 

isso efetivamente ocorrer”. Para os autores, a criação de cada teoria era 

acompanhada de uma abordagem, cada estudo transformado em teoria enfocou ou 

evidenciou os valores e relações econômicas, sociais e políticas da época em que 

foram criadas. 

 

Para Maximiano (2006), as teorias administrativas são conhecimentos organizados e 

produzidos pela experiência prática das organizações e são fundamentadas em um 

conjunto de afirmações e regras feitas para formatar o que se verifica como 

realidade. Acrescenta que algumas teorias criadas contêm princípios de outras 

teorias que são válidos atualmente, em função do acréscimo de novas ideias, por 

isso o administrador deve conhecê-las, para ter condições de decidir adequada e 

acertadamente, agregando novos valores aos seus conhecimentos e habilidades. 

 

As habilidades podem ser natas ou adquiridas. As natas são as que nascem com a 

pessoa, que as desenvolve; as adquiridas são obtidas, de acordo com a 

necessidade e motivação ao longo de sua existência. Assim, pode-se dizer que 

habilidade é a capacidade que o ser humano tem de transformar os conhecimentos 

adquiridos em produtos ou serviços com o desempenho esperado, a partir do 

ensinamento praticado (Lacombe & Heilborn, 2003). 

 

Katz (2009) apresentou três tipos de habilidades, que segundo ele são primordiais 

para o administrador. São elas de natureza técnica, humana e conceitual. A 

habilidade técnica é a maneira pela qual se compreende e domina determinado tipo 

de atividade, envolvendo conhecimento com o fazer prático, com objetos físicos e 

concretos; consiste em saber utilizar métodos e equipamentos necessários para 

realização de tarefas específicas. A habilidade humana é a capacidade e aptidão de 
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trabalhar com pessoas buscando resultados eficazes por meio delas, envolvendo a 

facilidade de relacionamento interpessoal e grupal, além da capacidade de se 

comunicar, motivar, coordenar, liderar e resolver conflitos. A habilidade conceitual 

exige mais conhecimento, pois depende da visualização do conjunto organizacional 

com suas partes integradas, formando um conjunto harmonioso, uma vez que se 

relaciona com o pensar, o raciocínio, com o diagnóstico das situações e com a 

formulação de alternativas para a solução de problemas, além de competência 

(Cury, 2006). 

 

Moraes (2004) define competência como a qualidade de quem é capaz de analisar 

uma situação, apresentar soluções e resolver assuntos ou problemas. Para isso, o 

administrador necessita possuir competências essenciais, como: executar as tarefas 

que são de sua propriedade e considerar a dependência mútua de outras funções; 

trabalhar em equipe, buscando e fornecendo informações e mantendo sua liderança; 

ser proativo (trabalhar participativamente) em todos os setores da organização; ser 

comunicativo, negociador e mantenedor de relações de natureza profissional e 

interpessoal; além de conhecimento, perspectiva e atitude, consideradas 

competências essenciais e duráveis. 

 

Afora o conhecimento, perspectiva e atitude, Nogueira (2010) salienta que o 

administrador precisa conhecer as necessidades humanas para entender o seu 

comportamento e utilizar a motivação como meio para melhorar a qualidade de vida, 

dentro das organizações. Esse comportamento foi citado no livro “O comportamento 

administrativo”, de Hebert A. Simon, em 1947, marcando o início e as origens da 

teoria comportamental, o qual fazia críticas à teoria clássica e a algumas das ideias 

da teoria das relações humanas, adotando posteriormente algumas correções, 

ampliando conceitos e diversificando a essência dos mesmos. 

 

Assim, um dos fundamentos da teoria comportamental da administração é a 

motivação humana, tendo como um dos seus principais fundamentos os estudos e 

abordagem das ciências do comportamento humano individual, para explicar como 

as pessoas se comportam organizacionalmente. (Nogueira, 2010). 
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A teoria comportamental, além de ter propiciado uma reformulação na teoria 

administrativa, ampliou as dimensões dos estudos comportamentais voltados para a 

Ciência Administrativa, pois possui ênfase nas pessoas e no ambiente, ofertando 

uma variedade de estilos de administração direcionados às organizações e aos 

administradores em geral, que dependem de suas convicções para estruturar os 

trabalhos a serem feitos nas organizações (Robbins, 2009). 

 

As considerações anteriores a respeito dos aspectos gerais da administração foram 

elaboradas com o intuito de possibilitar o melhor entendimento da gestão de 

pessoas e a gestão motivacional, tópicos que serão apresentados nos itens a seguir.   

 

2.3 Gestão de pessoas 

 

Por considerar que os recursos imprescindíveis para uma organização são as 

pessoas, estudar a sua gestão é um exercício importante para qualquer empresa, 

sobretudo as que operam na área educacional, considerando que cada ser humano 

possui aptidões, pretensões, atitudes, valores, motivações e comportamentos 

próprios, que podem influenciar no clima organizacional das instituições (Claro, 

2009). 

 

De acordo com Dutra (2009), na década de 1980 surgiu na literatura internacional a 

expressão gestão estratégica de pessoas, baseando-se nas argumentações das 

críticas ao papel funcional, burocrático, operacional e nas fraquezas percebidas na 

área e por meio das pressões ambientais que demonstravam a natureza estratégica 

de recursos humanos. 

 

No Brasil, no mesmo período (década de 1980), a noção de administração de 

pessoal começou a ser substituída pela de administração de recursos humanos, 

envolvendo várias ações previamente planejadas das necessidades existentes 

relacionadas à organização e às pessoas, tendo como objetivo auxiliar as 

organizações a desenvolverem competências diferenciadas e a conquistar 

consistentemente melhor desempenho melhor e o crescimento e desenvolvimento 

da organização e das pessoas que nela trabalham (Lacombe, 2004). 
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Quando um conjunto de esforços está direcionado a pessoas, pode-se conceituar 

como gestão de pessoas, que segundo Dutra (2009) é um conjunto de políticas e 

práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a organização e as 

pessoas para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo. São procedimentos 

focados na mobilização de talentos, potenciais, experiências e competências do 

quadro de colaboradores de uma organização, bem como a gestão e a 

operacionalização das normas internas e legais incidentes. 

 

Ribeiro (2007) define gestão de pessoas como um conjunto de estratégias, técnicas 

e procedimentos focados na mobilização de talentos, potenciais, experiências e 

competências do quadro de colaboradores de uma organização. Para a autora, ao 

se falar de gestão de pessoas, não se quer reportar apenas à área de recursos 

humanos, mas à gestão de pessoas, que envolve todos os setores da organização e 

que objetiva mais eficácia e eficiência na prestação dos serviços.  

 

No entendimento de Bergue (2007), não há organização sem pessoas. Por isso, 

gestão de pessoas é uma área ou departamento da organização que se ocupa com 

um conjunto de atividades relacionadas a elas. A citada expressão coloca em 

evidência, em ação e em foco as pessoas; significa que elas deixaram de ser 

apenas recurso produtivo para serem valorizadas quanto à vontade, ao saber, à 

intuição, à criatividade e à subjetividade.  

 

A gestão de pessoas é um ramo especializado da Administração, que contempla 

todas as ações empreendidas por uma organização, com o objetivo de integrar o 

colaborador no âmbito da organização e o aumento de sua produtividade, devendo 

existir interação constante entre a organização e seus colaboradores, para que estes 

produzam bons resultados. Em contrapartida, a empresa deve propiciar um bom 

relacionamento no local de trabalho (Santos, 2006). 

 

Os resultados obtidos na gestão de pessoas dependem, em grande parte, do 

comportamento das pessoas no trabalho. Se esse comportamento atende de forma 

adequada aos objetivos organizacionais, a probabilidade de sucesso é maior. Assim 

sendo, a gestão passa a ser o ponto-chave do sucesso de um relacionamento entre 
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indivíduos, o nível de abertura de compartilhamento de ideias e o nível de 

preocupação com os funcionários (Moura, Estender & Barbosa, 2015).  

 

Pode-se considerar que gerenciar pessoas requer experiência e habilidade. O setor 

de recursos humanos deve tratar a gestão de pessoas com seriedade, buscando 

gerir da forma que melhor atenda aos objetivos da instituição. Esse setor tem a 

responsabilidade de recrutar, de prover treinamento, de motivar, de estabelecer 

planos de cargos e de salários e todas as demais questões envolvendo gestão de 

pessoas, a qual se divide em: provisão de recursos humanos; aplicação de recursos 

humanos; desenvolvimento de recursos humanos; manutenção de recursos 

humanos e monitoração de recursos humanos (Rodrigues, 2012). 

 

De acordo com Wyse (2015), visando prover uma gestão de pessoas eficiente, o 

setor de recursos humanos precisa de uma equipe formada por profissionais com as 

seguintes características: que sejam dedicados e empenhados nas suas atividades; 

engajados em desenvolver a motivação das pessoas e que sejam preparados e com 

experiência, para que seja eficaz e efetiva, proporcionando, entre outras coisas, um 

diferencial competitivo na atuação e na prestação de serviços de qualidade. 

 

Nos últimos anos, a gestão de pessoas tem passado por constantes mudanças e 

transformações. Em função da globalização, as empresas necessitam melhorar 

todos os seus processos, visando ser competitivas. Para isso, faz-se necessário que 

a gestão de pessoas se torne um dos fatores importantes da instituição e que esteja 

alinhada com a busca da inovação e da competitividade (Gonçalves, Correa, Hipólito 

& Giuliani, 2015). 

 

2.3.1 Gestão de pessoas na área educacional 

 

Atualmente, tem-se discutido muito sobre a gestão de pessoas no âmbito 

educacional, porém esta ainda está distante de se tornar uma prática efetiva nas 

escolas de maneira geral. A escola é uma instituição tradicional por natureza, onde 

se encontra uma hierarquia administrativa, prevalecendo o gerenciamento de regras, 

na maioria das vezes não compartilhadas com toda a equipe pedagógica (Claro, 

2009). 



31 

 

A política de gestão de pessoas na educação é um grande desafio, sobretudo em 

relação ao corpo técnico educacional, especialmente por buscar um modelo que 

propicie ganhos na eficiência, mas que respeite os direitos funcionais dos 

funcionários, garantidos por lei, como também a cultura do setor. A escola, como 

empresa e instituição social, pois mesmo quando privada oferece um bem público, 

além de ser um local de formação de pessoas para atuarem na sociedade, necessita 

obter um modelo de gestão que considere as pessoas que nela atuam como o seu 

principal diferencial, buscando transformá-las em agentes efetivos e disseminadores 

do profissionalismo (Ribeiro, 2007).  

 

Ser um gestor educacional é tarefa difícil, pois além do fator administrativo, ele 

necessita conciliar a questão humana e individual inerente ao ser humano, 

mencionando-se também o estresse, a desmotivação, o corre-corre diário e as 

eventualidades que permeiam a vida de qualquer indivíduo. Nesse sentido, é 

necessário que esse gestor seja identificado, cuidado e recompensado, para que a 

empresa tenha um diferencial relevante no seu corpo de profissionais, 

desmitificando, assim, a definição de que gestão trata apenas de treinamento de 

liderança (Tachizawa & Andrade, 2006). 

 

É clara a necessidade nas instituições de educação, de diretores, gestores de 

metodologias e agentes transformacionais; coordenadores como gestores, por 

estarem em contato direto com os educadores; e professores como construtores do 

conhecimento, favorecendo a aprendizagem dos alunos e sua autoaprendizagem. 

Martins (2009) considera que a gestão de pessoas favorece, inegavelmente, o 

desenvolvimento do ato criativo e da reciprocidade em ensinar e apreender os 

conteúdos explorados, formando-se uma rede de compartilhamento, propiciando 

ambientes saudáveis e promovendo as satisfações profissional e pessoal, além da 

motivação de todos. 

 

Almeida (2007) esclarece que uma instituição de educação superior possui 

estruturas burocráticas departamentais como qualquer outro tipo de organização, 

envolvendo sistema departamental; concentração dos estudos básicos; criação de 

mecanismos de supervisão acadêmica; e proibição de duplicação de meios idênticos 

para os mesmos fins. Dessa forma, a IES exige uma concepção organizacional 
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diferenciada das demais organizações empresariais ou burocracias, por possuir 

certa especificidade em função do caráter complexo da estrutura universitária, como 

uma instituição multifuncional. 

 

Para Moreira (2009), a IES é uma organização que abrange três aspectos distintos: 

integrante do sistema global; estrutura adaptativa e interdisciplinar. Como integrante 

do sistema global, ajuda a manter os valores e as normas aceitas pela sociedade, 

evitando, portanto, a desintegração social. Como estrutura adaptativa, cria, 

desenvolve novos conceitos e aproveita as informações disponíveis para a 

educação superior, sendo, talvez, a mais visível instituição voltada para a mudança. 

Em relação ao seu caráter interdisciplinar, ela interage com maior número de 

segmentos da sociedade do que qualquer outra organização.  

 

Considerando que as estruturas organizacionais são meios para as organizações 

atingirem seus objetivos, no Brasil as características das IES são assemelhadas às 

das burocracias tradicionais. Essas instituições têm permanecido estruturadas da 

mesma forma por muito tempo. O modelo de estrutura organizacional adotado pela 

grande maioria das IES brasileiras é decorrente da já revogada Lei nº 5.540/687, 

que estabeleceu os parâmetros, as normas e diretrizes desse tipo de instituição 

(Machado & Silveira, 1998).  

 

Machado e Silveira (1998) comentam que a estrutura estabelecida apresenta como 

vantagens a possibilidade de decisões mais democráticas e a análise mais criteriosa 

e ampla dos temas a serem discutidos, porém, como desvantagens, a morosidade 

no processo de tomada de decisão, o surgimento de impasses indissolúveis em 

função de posturas antagônicas, o estímulo da postura corporativa, a isenção de 

responsabilidade pelos resultados decorrentes da decisão colegiada e surgimento 

da “democracia de aparência”, pois, muitas vezes, membros do colegiado não 

participam efetivamente das reuniões ou participam apenas por mera obrigação.  

 

Por isso, a gestão das instituições de educação deve ser realizada sempre levando 

em consideração suas características peculiares. Modelos gerenciais criados para 

funcionar em organizações lineares e mecanicistas estão sendo largamente 
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utilizados na gestão escolar, sem considerar que o cenário empresarial se distingue 

bastante da realidade da escola como organização complexa (Meyer Júnior, 2007).  

 

As características especiais das instituições universitárias requerem atenção 

especial dos seus administradores, e negligenciar essas características significa 

correr o risco de comprometer a eficácia do trabalho, pois as IES, como entidades 

organizacionais, necessitam estar cientes de suas limitações e potencialidades no 

atual contexto das rápidas mudanças de ordem política, econômica e social, uma 

vez que vencer barreiras faz parte das funções dos dirigentes das instituições 

universitárias. Por sua vez, a competitividade deve ser entendida como um desafio 

de gestão (Bertoldi, Colossi & Rochi 2004).  

 

Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2006) acrescentam que a gestão das IES, como 

outras organizações complexas, exige alto nível de especialização funcional, 

abordando a gestão como um processo contínuo de tomada de decisão voltada para 

a sua permanência no ambiente competitivo. E que a as instituições de educação 

como um todo devem apresentar, em sua gestão, mecanismos de controle que 

permitam interpretar e reagir ao feedback do ambiente, de modo que a IES fique 

equilibrada quanto ao ambiente e se mostre apta a permanecer no mercado.  

 

As IES precisam rever seu posicionamento em relação à competitividade, em se 

tratando das questões administrativo-organizacionais caracterizadoras da gestão 

universitária, quando coloca o planejamento organizacional como instrumento efetivo 

de gestão a partir da concepção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Isso porque a área de gestão de pessoas tem na estratégia organizacional o alvo de 

orientação para direcionar suas ações, considerando que a definição do modelo 

estratégico reforça a cultura do desempenho por resultados e influencia a visão da 

organização quanto aos fatores que interferem nesse resultado (Bertoldi, Colossi & 

Rochi 2004). 

 

Carbone, Brandão, Leite e Vilhena (2006) acreditam que é a partir da estratégia 

organizacional que a área de gestão de pessoas orienta suas políticas, planos e 

ações, integrando todos os seus subsistemas em torno da aquisição das 

competências necessárias ao alcance dos objetivos estabelecidos.  
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Para Ribeiro (2007), um modelo de gestão de pessoas bem estruturado requer 

objetivos bem definidos, domínio das técnicas, metodologias atualizadas 

constantemente, clareza e objetividade na busca dos resultados finais, além da 

percepção dos impactos causados pela atuação das pessoas. 

 

2.4 Gestão motivacional    

 

A motivação e comprometimento das pessoas com seu trabalho geram a satisfação 

capaz de desencadear atitudes proativas benéficas para a produtividade e qualidade 

dos serviços prestados (Lisboa, 2014). 

 

Segundo Davis, Nunes e Nunes (2005), a motivação tem como característica uma 

carga de energia que exige esforço, com a finalidade de atingir determinado objetivo 

por meio de seleção de dados relevantes e a coordenação de estratégias integradas 

de ação, e buscar atingir as metas propostas. 

 

Já de acordo com Martinelli (2014), a motivação pode ser encarada como uma 

energia que funciona individualmente, atuando sempre direcionada à persistência, 

buscando alcançar objetivos propostos. Em função disso, estudos apresentam a 

motivação não mais como traço individual, e sim como processo que envolve a 

personalidade, desenvolvendo-se em dinâmica de interação com as necessidades 

do sujeito e suas experiências.  

 

O termo motivação, de acordo com o dicionário Aurélio, é o ato ou efeito de motivar 

ou ainda ligado a uma causa que justifica determinado comportamento dos 

indivíduos. Assim, pode-se dizer que a motivação se liga a uma ação, causa ou 

motivo, mantendo em movimento, isto é, haverá sempre um motivo específico para 

sentir-se motivado ou não, o que leva a pensar que faz parte de uma composição 

psicológica (Oliveira, 2008).  

Ainda conforme Oliveira (2008), a motivação é uma força que impulsiona alguém a 

alcançar determinado objetivo: “[...] é o que coloca um sujeito em movimento em 

direção a esse fim proposto. A motivação tem sido vista como um fator psicológico, 
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um conjunto de fatores ou um processo que varia de pessoa para pessoa” (Oliveira, 

2008, p. 13).  

 

Nessa linha, Barbosa (2011) comenta que a motivação se inicia como um fenômeno 

afetivo que posteriormente é suscetível de educação, a partir do momento em que 

passa do estado de heteromotivação (pelos outros) para a automotivação (si 

próprio). Para ele, a motivação é uma base importante para a educação e harmonia 

da vida, pelo fato de mover a pessoa humana do campo da inteligência, vontade e 

afetividade para o âmbito do sentir, querer e agir.  

 

Isso posto, Oliveira e Alves (2005) referem-se à motivação como uma energia, força 

interna que impulsiona os indivíduos a realizarem algo. É uma condição intrínseca, 

subjetiva, que, segundo eles, não é passível de interferência de outros. Nesse 

sentido, Lieury e Fenouillet (2000) complementam que a motivação é vista como um 

conjunto de mecanismo biológicos e psicológicos que possibilitam o 

desencadeamento da ação, seguidos de aspectos ligados a orientação, intensidade 

e persistência. 

 

Para Lisboa (2014), é de suma importância o conhecimento, pelos gestores 

acadêmicos, dos fatores capazes de energizar as atitudes e comportamentos dos 

professores, pois a motivação é reflexo do comportamento e atitudes do líder. Na 

área acadêmica, a motivação e comprometimento têm ligação direta com a 

valorização da função exercida, seguidas das condições ambientais para exercício 

dessa função, promovendo espaço para o crescimento profissional, além dos 

aspectos salariais. 

 

Teixeira e Siqueira (2017) referem que o gestor acadêmico, na busca pelos 

melhores resultados de sua equipe, deve descobrir quais ações são capazes de 

despertar e manter a motivação dos profissionais, inserindo essas ações no 

cotidiano da IES de forma a ditar o clima dominante, promovendo momentos de 

qualificação profissional e méritos.  

A motivação é caracterizada por Herzberg (1997) como consequência do resultado 

do trabalho, e não a partir de recompensas externas. É possível, porém, entender a 
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motivação dos professores na área acadêmica, por meio dos estudos realizados 

pelo médico Couto (1994), que opina: 

 

O ser humano é dotado não apenas de uma força física e uma capacidade 
intelectual para criar coisas novas e resolver problemas: é também dotado de 
sentimentos e de uma motivação básica orientada para o lado construtivo, 
para a neutralidade ou até mesmo para o lado destrutivo (Couto, 1994, p. 78). 
 

Nesse sentido, entende-se que a motivação do professor, no ambiente acadêmico, 

nasce a partir das proposições conceptivas sobre a motivação, como a energia 

pessoal vinda de uma necessidade interior, que impulsiona para a ação. Está ligada 

à satisfação das necessidades de sobrevivência e desenvolvimento da pessoa e é 

considerada no ambiente de trabalho um processo complexo e de vital importância 

ao ajustamento do desempenho da função e comprometimento com a instituição 

(Antunes, 2012). 

 

Segundo Boruchovitch (2010, p. 119), a motivação tem sido definida como “a 

iniciação e manutenção de comportamento, com o objetivo de atingir uma 

determinada meta”. 

 

O professor é o profissional da educação que exerce o papel mais importante na 

formação dos sujeitos na sociedade, atuando em um mundo complexo, cheio de 

controvérsias, pois atende estudantes de todos os níveis sociais, vindos de culturas 

diversas, com experiências pessoais que afetam sua visão de mundo e, 

consequentemente, seu comportamento; às vezes, contribuindo para o ambiente 

saudável em sala de aula, às vezes o impedindo. 

 

Mas, mesmo insatisfeito com suas condições de trabalho, o que motiva esses 

professores a continuar buscando formas de superar as dificuldades da profissão, 

conforme Bzuneck e Guimarães (2011), são os seguintes fatores: 

 

a) Escola com boa estrutura que ofereça os recursos necessários para que os 

professores se sintam amparados e tenham liberdade para desempenhar 

melhor o seu trabalho, com equipamentos mais modernos, disponibilidade de 
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materiais, carga horária mais flexível, além de recursos tecnológicos e 

multimídia atualizados; 

b) escola com ambiente saudável, permitindo que o professor se expresse sem 

medo, apoiando-o da mesma forma que se espera o seu suporte ao 

estudante com dificuldade;  

c) ambiente com espaço para trocas, de modo que o professor possa ouvir e ser 

ouvido por seus parceiros, e seja estimulado a conhecer-se e gostar-se, pois 

a autoestima é fator primordial para se realizar qualquer trabalho; 

d) ambiente que possibilite capacitação e constante reflexão a todos os 

envolvidos com a educação dentro do espaço escolar; 

e) ser reconhecido e elogiado com o trabalho que desenvolve; 

f) ambiente em que a direção e a coordenação da escola garantam a utilização 

das horas de atividade, conforme diz a lei, no planejamento das aulas, assim 

como a não substituição de colegas faltantes ou participar de reuniões e 

eventos não relevantes; 

g) coordenação que realiza reuniões somente no horário de trabalho e respeita o 

horário de planejamento.; 

h) coordenação que não interrompe as aulas para que os alunos saiam para 

cantar e bater palmas em datas comemorativas que nada têm a ver com o 

que estão estudando;  

i) coordenação pedagógica e direção da escola fazendo trabalho consistente 

com alunos indisciplinados; 

j) coordenação que evite opressão entre os professores. 

 

Mediante o exposto, coordenação e direção devem trabalhar em parceria para 

identificar e criar formas de metodologia e avaliação adequadas aos professores, 

não apenas para medir sua competência e atuação, mas, sim, verificar a existência 

de dificuldades que podem ser superadas para facilitar o trabalho desses 

profissionais. Para isso, esses dois setores de gestão devem criar projetos 

pedagógicos como ferramentas facilitadoras, seja na gestão do tempo, na 

organização de aulas, no compartilhamento de informações e na comunicação com 

os estudantes. Essas ações são essenciais para que o professor assuma uma 

postura mais criativa, inovadora e motivadora (Antunes, 2012).  
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Assim, discutir a motivação do professor no ambiente acadêmico torna-se um ponto 

ainda mais urgente, visto que essa motivação não vem ocupando significativamente 

o interesse acadêmico. 

 

2.5 A motivação na teoria dos dois fatores de Herzberg  

 

Entre as diversas teorias que versam sobre a motivação, pode ser considerado que 

as citadas teorias se dividem em extrínsecas (comportamentalistas) e intrínsecas 

(cognitivas). Sabe-se que ambas se fundamentam no princípio de que os indivíduos 

buscam o prazer e afastam-se do sofrimento (hedonismo), sempre tendendo a um 

estado de equilíbrio interno (Bergamini, 2008).  

 

Para a autora, a diferença entre as teorias extrínseca e intrínseca é que enquanto os 

comportamentalistas acreditam que a necessidade que conduz à motivação está 

fora da pessoa, nasce de fatores extrínsecos, os cognitivistas acreditam que os 

indivíduos possuem valores, opiniões e expectativas em relação ao mundo que os 

rodeia, sendo a necessidade gerada internamente, conforme suas representações 

(Bergamini, 2008).  

 

Robbins (2009) preleciona que os comportamentalistas acreditam ser possível e 

necessário aprender a motivar os outros, enquanto os cognitivistas acreditam que 

ninguém jamais pode motivar alguém, em função das ações humanas serem 

espontâneas, isto é, a origem e a própria vontade.  

 

Outra forma de divisão conhecida é a que faz distinção em relação ao objeto de 

estudo da motivação: de conteúdo e de processo. A primeira estuda "o quê" motiva o 

comportamento humano e a segunda estuda "como" o comportamento humano é 

motivado. Por isso, a escolha pela teoria de Herzberg et al. (1959) que desenvolveu 

como motivar atitudes de trabalho.  

 

A teoria dos dois fatores é tida como excelente instrumento de conhecimento dos 

fatores que influenciam a satisfação dos colaboradores. É a partir dessa teoria que 

os gestores e empreendedores analisam quais os pontos de melhoria dentro do 
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negócio. Assim, é possível exponencialmente melhorar a satisfação dos 

colaboradores ou mitigar a insatisfação e atingir melhores resultados. 

 

Ao realizar pesquisa com mais de 200 engenheiros e contadores, representantes de 

uma indústria na cidade de Pittsburgh, Herzberg (1973) buscava por meio de 

entrevista saber o que os colaboradores pensavam em um momento de suas vidas 

em que se sentiram especialmente bem e que descrevessem períodos de suas 

vidas em que se sentiram especialmente mal em relação ao seu trabalho. Descobriu 

tipos de situações conducentes a atitudes positivas ou negativas quanto ao emprego 

e aos efeitos dessas atitudes.   

 

Herzberg (1973) compreendeu a complexidade da motivação no trabalho, assim 

como os fatores que influenciam a produção de satisfação profissional (os fatores 

motivacionais) e como são desligados e distintos dos fatores que levam à 

insatisfação profissional (os fatores higiênicos). Essa compreensão foi o resultado 

das entrevistas realizadas com trabalhadores, que ao falarem dos seus 

entendimentos sobre o trabalho que executavam citavam os fatores intrínsecos ou 

fatores motivacionais, como o reconhecimento, responsabilidade, crescimento, 

realização e o próprio trabalho em si, como os responsáveis pela satisfação que 

proporciona a motivação no trabalho.   

 

Em relação à insatisfação no trabalho, citavam os fatores higiênicos ou fatores 

extrínsecos, como o salário, segurança, condições de trabalho, política 

administrativa e as relações interpessoais (Herzberg, 1973). 

 

Por isso, Herzberg (1997) defendia que somente o trabalhador é capaz de 

comunicar seus sentimentos e comportamentos durante um período de boas ou más 

atitudes em relação ao seu trabalho, pois possui razoável grau de autopercepção e 

vontade de comunicar se seu trabalho é bom ou ruim. Concluiu que os fatores 

influenciadores na produção de satisfação profissional eram desligados e distintos 

dos fatores que levavam à insatisfação profissional. 

 

Os fatores higiênicos, como argumenta Camargo (2009), quando vistos pelos 

trabalhadores como ótimos, não são capazes de leva-los à satisfação, apenas 
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evitam a insatisfação. Os fatores motivacionais, quando ótimos, geram satisfação, 

impactando na motivação, e resultados operacionais mais favoráveis. 

 

Kotler (2004) corrobora, alegando que a relação satisfação e os fatores 

motivacionais, assim como a relação insatisfação e os fatores higiênicos, são 

independentes, como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 
Teoria dos dois fatores de Herzberg.  
Fonte: Kotler, P. (2004). Administração de marketing. (10. ed.). São Paulo: Prentice Hall. 

 

O modelo teórico apresentado na figura 01 demonstra que a satisfação e 

insatisfação não são contraditórios entre si, pois o oposto de satisfação profissional 

não seria insatisfação, mas sim nenhuma satisfação. Da mesma forma, o contrário 

de insatisfação não é satisfação, mas sim nenhuma insatisfação. 

 

O fato de o trabalhador não se sentir satisfeito não significa que esteja insatisfeito, 

existe uma região entre os extremos, satisfação plena ou insatisfação plena, onde o 

trabalhador pode se encontrar parcialmente satisfeito ou/e insatisfeito. 

 

2.6 Marco teórico 

 

O presente marco teórico faz referência às contribuições apresentadas sobre os 

aspectos gerais da Administração, buscando na história, desde o Renascimento, 

métodos de produção, assim como melhorias no controle das empresas existentes. 

É influenciada pela Igreja Católica por meio de sua organização, da descentralização 
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de atividades e pela centralização de comando. 

 

Destacou-se a importância da Revolução Industrial no século XVIII, com o 

surgimento das fábricas e as modificações dos padrões econômicos e sociais, as 

quais passaram a ser mais exigentes. Em termos de organização e pela 

necessidade, surgiram nesse período as teorias administrativas com a finalidade de 

suprir a ausência de bases científicas da Administração, bem como dar visibilidade e 

credibilidade à nova ciência.      

  

Ao adentrar no século XX, as organizações passaram a enfrentar dificuldades no 

atendimento às necessidades da população, em função da concorrência pela oferta 

cada vez maior de produtos e serviços com qualidade e custos mais baixos. Com 

isso, a Administração tornou-se uma necessidade para a continuidade dessas 

organizações. O século XXI chegou sem ter como negar a contribuição da 

Administração para as organizações de todos os setores como um processo 

dinâmico, pelo qual são tomadas decisões sobre os objetivos estabelecidos.  

 

Identificou-se, também, que para ser um bom administrador é necessário possuir 

habilidade humana, que é a capacidade e aptidão de trabalhar com pessoas 

buscando resultados eficazes por meio delas, envolvendo a facilidade de 

relacionamento interpessoal e grupal, além da capacidade de se comunicar, motivar, 

coordenar, liderar e resolver conflitos. Esse conjunto de esforços está direcionado a 

pessoas, podendo ser conceituado como gestão de pessoas, considerado como um 

conjunto de políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a 

organização e as pessoas, para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo. 

 

Atualmente, tem-se discutido muito sobre a gestão de pessoas no âmbito 

educacional, mas na prática ainda vai precisar de tempo para que as escolas, de 

maneira geral, efetivem esse processo. Isso se deve às instituições de ensino 

possuírem uma hierarquia administrativa na qual prevalece o gerenciamento de 

regras, nem sempre compartilhadas com toda a equipe pedagógica. 

 

De acordo com a revisão bibliográfica apresentada em itens anteriores, a função do 

gestor educacional é tarefa difícil, pois além do fator administrativo, ele precisa ser 
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um conciliador da questão humana e individual inerente ao ser humano. Sem contar 

o estresse, a desmotivação, o corre-corre diário e as eventualidades que permeiam 

a vida de qualquer indivíduo. Assim, fica evidenciado que a gestão não trata apenas 

de treinamento de liderança. 

 

A teoria das relações humanas surgiu com uma nova linguagem, passando a 

dominar o repertório administrativo envolvendo a motivação, a liderança, 

comunicação, a organização informal e a dinâmica de grupo, as quais passaram a 

fazer de parte do cotidiano da organização. Com essa nova concepção sobre a 

natureza do homem, os trabalhadores passaram a ser vistos como seres de 

sentimentos, de desejos e de temores, sendo motivados para a necessidade de 

alcançar satisfações primárias por meio dos grupos com os quais interagem. 

 

Afirma-se que a escolha pelo tema, “a influência do ambiente de trabalho na 

motivação do corpo docente em uma instituição privada de ensino superior”, teve 

como finalidade compreender melhor o comportamento, a motivação e a satisfação 

das pessoas nas organizações, baseando-se nas atitudes e motivações de Herzberg 

(1973). Esse autor identificou os fatores condicionantes do grau de satisfação e o 

comportamento do indivíduo nas atividades laborais.  

 

Os estudos de Herzberg et al. (1959) desenvolveram a teoria dos dois fatores, 

voltada para pontos que determinam a satisfação e a insatisfação dos empregados 

no ambiente de trabalho, propondo a ideia de que no campo motivacional existem os 

fatores que causam, predominantemente, satisfação e os que causam, 

predominantemente, insatisfação.  

 

Por isso, a escolha do tema se deu em função de fazer parte do corpo docente de 

uma IES, passando pelas mesmas dificuldades as quais serão apresentadas a 

seguir pelos profissionais pesquisados neste estudo, principalmente os indicadores 

que envolvem a satisfação profissional ou a ausência desta.    
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3 Metodologia 

 

O presente estudo tem como finalidade verificar como o ambiente de trabalho 

interfere na motivação dos docentes dos cursos de Administração e Engenharias do 

Centro Universitário de Caratinga, considerando a teoria dos dois fatores de 

Herzberg (Herzberg et al., 1959). 

 

Neste capítulo procede-se à descrição dos procedimentos metodológicos, a saber: a 

caracterização da pesquisa, a unidade de análise e observação e as técnicas de 

coleta e análise de dados.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como estudo de caso, de natureza descritiva, 

com abordagem qualitativa e quantitativa, por considerar que esta pode descrever 

as características dos investigados de forma explícita, de saberes, na medida em 

que envolve levantamento bibliográfico bem como o levantamento de dados em 

campo. O método escolhido justifica-se por ser o mais usado em investigações de 

fenômenos individuais, grupais e organizacionais (Yin, 2015).  

 

De acordo com Santos (2015), a pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno, além de levantar 

opiniões, atitudes e crenças de uma população e descobrir a existência de 

associações entre variáveis. Já na exploratória o principal propósito é desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias. 

 

Quanto à opção pela abordagem qualitativa e quantitativa associadas, Vergara 

(2006) preconiza ser uma estratégia capaz de contribuir para a validade da pesquisa 

e a busca por novos conhecimentos. Yin (2005) ensina que a estratégia de pesquisa 

denominada estudo de caso não deve ser confundida como uma estratégia 

exclusiva da pesquisa qualitativa. 
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Segundo Vergara (2010), o estudo em campo investiga um único grupo ou 

comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando a interação de 

seus componentes. A escolha por essa metodologia para este estudo ajudou a 

explorar situações da vida real. A tal técnica possibilitará a descrição da situação do 

contexto em que será feita a investigação, além de explicar as variáveis causais do 

tema em estudo, subsidiada por uma reflexão teórica que dará suporte à análise e à 

interpretação dos dados coletados sobre o problema e suas intercorrências, com o 

objetivo de aprofundar os conhecimentos acerca do objeto de estudo nesta pesquisa 

de campo do tipo estudo de caso. 

 

O estudo de caso, para Chizzotti (2005), é sempre representativo de um todo, 

porque procura observar o problema em sua totalidade. Gil (2012, p. 54) dá mais 

respaldo para realizar esse tipo de pesquisa ao enfatizar que “é o estudo profundo e 

exaustivo de um ou de poucos objetos para imprimir amplo e detalhado 

conhecimento”. 

 

Afirma Triviños (1987) que o estudo de caso não foi uma classe de pesquisa típica 

do modelo positivista, tão inclinado à quantificação das informações. Mas é uma 

categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. 

Essa definição determina suas características, que são dadas por duas 

circunstâncias, principalmente. Uma é a natureza e abrangência da unidade e a 

outra, que esta pode ser um sujeito. 

 

Yin (2005) afirma que o estudo de caso é uma investigação empírica de um 

fenômeno contemporâneo dentro de um cenário de vida real, sendo um método com 

abrangência em planejamento, coleta de dados e análise. 

 

3.2 Unidade de análise e observação 

 

A unidade de análise foi o Centro Universitário de Caratinga. Sua história indica 

considerável crescimento, não só em sua área de abrangência e quantidade de 

público, mas também em qualidade de serviço e produção.  
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As ações e práticas atuais do Centro Universitário de Caratinga constituem parte dos 

serviços oferecidos à sociedade (ensino, pesquisa e extensão), além das ações 

sociais e comunitárias de apoio e assistência.  

 

A maior parte dos colaboradores possui nível de pós-graduação (especialização, 

mestrado e doutorado), em que estão inclusos também muitos técnico-

administrativos, sendo estes, inclusive, apoiados a realizar os cursos ofertados pela 

própria IES.  

 

Destaca-se, assim, o papel político-social da instituição em estudo, no panorama 

das grandes instituições de ensino superior, em função de sua produção na área 

científica e tecnológica. Como resultado de suas ações e competências, é possível 

enumerar: ensino de qualidade, profissão, pesquisa, cultura, ciência e tecnologia e 

ações consubstanciadas por políticas de desenvolvimento da educação superior na 

cidade de Caratinga no estado de Minas Gerais. 

 

Os procedimentos da pesquisa de campo ocorreram durante os meses de agosto a 

outubro de 2019. As propostas de responder a um questionário foram apresentadas 

a 17 professores sendo 11 dos cursos de Engenharia e seis do curso de 

Administração, o que representa 100% dos professores em atividade nos cursos 

pesquisados. A proposta de participar de entrevista foi apresentada a 2 gestores, o 

coordenador do curso de Administração e ao diretor acadêmico, todos da mesma 

IES em estudo. Portanto, a unidade de observação foi constituída por esses 

professores e gestores. 

 

3.3 Técnica de coleta de dados 

 

Foram utilizados na pesquisa os seguintes instrumentos: questionários e entrevista 

semiestruturada. 

 

Antes da realização da investigação, o pesquisador requereu da instituição em que o 

estudo de caso foi realizado um termo para autorização da pesquisa (Apêndice A). 
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3.3.1 Questionário 

 

Utilizando a classificação de Pasquali (2010), o instrumento de produção de dados 

construído é apropriado para pesquisa, uma vez que visa produzir informações 

sobre ideias e sentimentos de um grupo sobre determinado tópico. E não visa testar 

a habilidade do respondente, mas sim sua opinião sobre o referido tópico. 

 

É um instrumento de produzir dados em campo, composto de certo número de 

questões relacionadas a determinado tema. Foram entregues aos sujeitos 

objetivando obter conhecimento de opiniões, crenças, situações vivenciadas, 

sentimentos, etc. 

 

Gil (2012) chama a atenção à construção de questionários, pois devem traduzir os 

objetivos da pesquisa em questões específicas em que as respostas a estas irão 

fornecer dados necessários a esclarecer o problema levantado pela pesquisa ou 

mesmo testar hipóteses. Desse modo, a elaboração de questões e/ou assertivas e 

sua organização devem ser consideradas elementos fundamentais em um 

questionário. 

 

De acordo com Santos (2015), são várias as vantagens de se trabalhar com 

questionários: garante o anonimato do respondente; alcança certa quantidade de 

pessoas, independentemente de estarem dispersas geograficamente, e, 

consequentemente, o pesquisador possui a liberdade de optar por vários meios de 

aplicabilidade, como correio, e-mail, etc.; implica menos gastos com pessoal, já que 

não precisa treinar previamente os pesquisadores; permite ao respondente consultar 

documentos se sentir necessidade; possibilita o uso de questões fechadas ao 

facilitar o tratamento dos dados, por permitir obter comparação de resultados entre si 

devido às questões serem padronizadas. 

 

Nesses termos, o pesquisador deve ter certos cuidados quanto à formulação dos 

questionários. Para Vergara (2010), é fundamental que seja baseado em referencial 

teórico sólido que lhe dê relevância e seja adequado ao problema investigado. É 

justamente o referencial que permite ao pesquisador, após aplicação dos 



47 

 

questionários e tratamento dos dados obtidos em campo, refletir sobre as respostas, 

chegar a alguma conclusão e, logo, dar resposta ao problema. 

 

O questionário foi dividido em três partes e teve como referência o instrumento de 

coleta de dados utilizado por Celso Napolitano, em 2001, em sua dissertação de 

mestrado intitulada: “Motivação e fatores de satisfação na atividade docente dos 

professores da EAESP/FGV”. 

 

A primeira parte referiu-se às informações sociodemográficas dos docentes e 

constituiu-se de questões fechadas de variável nominal (sexo, titulação e cursos que 

leciona) e variável numérica intervalar (faixa etária e tempo de experiência).  

 

A segunda parte foi composta de questões fechadas fundamentadas na teoria dos 

dois fatores de Herzberg (1997) e escala de resposta do tipo Likert de cinco pontos, 

variando de discordo totalmente a concordo totalmente. Foi constituída por nove 

fatores que foram organizados com base nas teorias de Herzberg (Tabela 1). 

 

Tabela 1  

Relação das questões do questionário com a teoria de Herzberg 

FATORES MOTIVACIONAIS 

• Realização pessoal e profissional; 

• reconhecimento; 

• responsabilidade; 

• desenvolvimento profissional; 

• autonomia; 

• criatividade e inovação do trabalho; 

• participação. 

A autonomia concedida faz com que executo o 
meu trabalho com satisfação. 

Sinto-me realizado profissionalmente no 
Centro Universitário de Caratinga. 

Minhas sugestões e ideias são sempre 
ouvidas pela instituição. 

Meu trabalho como professor é reconhecido 
pelos gestores da instituição. 

O meu desempenho é incentivado e 
estimulado pela direção acadêmica por meio 
de oportunidades ofertadas. 

Sou motivado no meu trabalho pelas 
oportunidades e aquisição de novas 
competências. 

Os gestores antes de implantar qualquer 
inovação educacional pedem opinião do corpo 
docente. 

FATORES HIGIÊNICOS 

• relacionamento supervisão/subordinado 
 

O relacionamento entre coordenação 
pedagógica e os professores é excelente. 
O meu relacionamento profissional com os 
gestores da instituição é muito satisfatório. 

Fonte: adaptado de Montana, P.J., & Charnov, B. H. (2010). Administração. (3. ed.). São Paulo: 
Saraiva. 
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A terceira parte foi composta de afirmativas que buscaram avaliar a motivação dos 

docentes e a percepção em relação ao esforço por parte da IES em buscar ações 

diretas focadas na motivação do corpo docente. 

 

O questionário utilizado encontra-se no Apêndice C deste estudo. 

 

3.3.2 Entrevista semiestruturada 

 

A entrevista semiestruturada caracteriza-se por ser organizada com questões 

semiabertas, utilizando-se de um roteiro, a fim de dar ênfase ao fenômeno 

pesquisado. Esse tipo de entrevista permite inclusões, mudanças nas perguntas e 

explicações aos entrevistados quanto a alguma pergunta ou alguma palavra, o que 

lhe dá um caráter de abertura, mesmo que se utilize um roteiro (Vergara, 2010). 

 

Vergara (2010) demonstra que nesse tipo de entrevista, ambos, entrevistador e 

entrevistado, podem longamente explorar pontos que consideram importantes, mas 

o entrevistador deve ser sensível à linguagem do entrevistado, não podendo, de 

maneira alguma, influenciar nas respostas. 

 

Na pesquisa social, muitas são as vantagens quanto ao uso de entrevistas, à 

medida que possibilita obter dados sobre diferentes aspectos da vida social. Essa é 

uma técnica considerada eficiente para a obtenção de dados em profundidade 

quanto ao comportamento humano; dados obtidos são passíveis de quantificação e 

classificação; oferece flexibilidade, pois o entrevistador pode esclarecer o significado 

das perguntas adaptando-se facilmente às pessoas e às circunstâncias em que a 

entrevista foi desenvolvida; possibilita captar a expressão corporal do entrevistado, 

sua tonalidade de voz e ênfase nas respostas (Gil, 2012).  

 

Para Lüdke e André (2006), a entrevista tem a vantagem de possibilitar: imediato 

recolhimento das informações; aprofundamento das informações obtidas por outras 

técnicas de levantamento de dados; e “correções, esclarecimentos e adaptações” 

quando do levantamento das informações.   
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Outra vantagem, citada por Santos (2015, p. 279), é “serem os próprios atores 

sociais quem proporciona os dados relativos às suas condutas, opiniões, desejos, 

atitudes e expectativas, os quais, pela sua natureza, é quase impossível observar de 

fora”. 

 

Mas ao lado das vantagens há também as desvantagens, como a possibilidade de o 

entrevistado não mencionar dados importantes com receio de ser identificado e vir a 

sofrer, quem sabe, algum tipo de sanção (Gaio, 2008). Outra desvantagem 

detectada pela autora advém de o participante responder às questões a partir de sua 

ótica, de sua perspectiva, isto é, as respostas serão sempre marcadas pela 

subjetividade do respondente, que imprimirá nelas sua visão de mundo.  

 

Essa ideia é corroborada por Quivy (2008), para quem qualquer pessoa entrevistada 

poderá falar-nos daquilo que é perguntado, mas sempre dará a imagem que tem das 

coisas, o que crê que são, a partir de toda a sua carga subjetiva de interesses, 

preconceitos e estereótipos. 

 

Como expõe Quivy (2008), nesse tipo de entrevista há um roteiro, mas se o 

entrevistador perceber que a resposta não foi clara ou suficientemente completa, se 

alguns dados importantes para a compreensão daquilo que está sendo perguntado 

deixaram de ser mencionados, pode ele retornar à questão de outra forma, de tal 

maneira que incentive/incite o entrevistado a chegar ao ponto pretendido, mas sem 

direcioná-lo. 

 

Deve-se ter todo o cuidado para não direcionar a resposta e garantir a liberdade de 

expressão do entrevistado, que não deverá se sentir forçado ou induzido a 

responder aquilo que o entrevistador deseja ouvir.  Podem ser “feitas intervenções 

de maneira a facilitar a livre expressão do entrevistado”, mas não o direcionamento 

para a resposta. 

 

Os entrevistados procederam à assinatura em um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice B), antes de serem arguidos. O roteiro de entrevistas com os 

gestores e coordenadores encontra-se no Apêndice D deste estudo. 
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3.4 Técnica de análise de dados 

 

Após a aplicação dos questionários os dados quantitativos foram compilados, 

criando-se um banco de dados, e analisados com o auxílio dos softwares Excel e 

Statistic Package for the Social Siences (SPSS®). 

Na primeira parte do questionário, informações sociodemográficas, foi empregada a 

estatística descritiva em conjunto com a representação de figuras para qualificação e 

análise da amostra. 

 

Na segunda e terceira partes do questionário foi empregada, além da estatística 

descritiva, a validação do instrumento. Landis & Koch (1977) atesta que a 

consistência interna de um questionário pode ser avaliada pelo coeficiente Alfa de 

Cronbach, conforme mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2  

Coeficiente Alfa de Cronbach 

ALFA DE CRONBACH CONSISTÊNCIA INTERNA 

0,81 a 1,0 Quase perfeita 
0,61 a ,80 Substancial 

0,40 a 0,61 Moderada 
0,21 a 0,40 Razoável 

0 a 0,21 Pequena 

Fonte: adaptado de Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977 Mar.) The measurement of observer 
agreement for categorical data. Biometrics,33(1), 159-74. 
 

O questionário foi validado com consistência interna alta, apresentando o resultado 

de 0,939 para o coeficiente Alfa de Cronbach. Após a organização dos dados, foi 

realizada análise à luz da teoria dos dois fatores de Herzberg (1997). 

 

Para as entrevistas e questionário, utilizou-se também a análise de conteúdo, por 

ser compreendida como um conjunto de técnicas de pesquisa cujo objetivo é a 

busca do sentido ou dos sentidos de um documento, no caso em estudo, a influência 

do ambiente de trabalho na motivação do docente. 

 

Flick (2009) indica que a análise de conteúdo consiste em uma técnica de análise de 

dados, a qual tem sido utilizada com frequência nas pesquisas qualitativas no campo 

da Administração. No entanto, sabe-se que também é utilizada em outras áreas do 
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conhecimento, como na Psicologia, na Ciência Política, na Educação, na 

Publicidade e, principalmente, na Sociologia, entre outras.  

Qualquer técnica de análise de dados, em última instância, significa uma 

metodologia de interpretação. Como tal, possui procedimentos peculiares, 

envolvendo a preparação dos dados para a análise, visto que esse processo 

“consiste de extrair sentido dos dados de texto e imagem” (Creswell, 2007, p. 194).  
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4  Apresentação e Análise dos Resultados 

 

O presente capítulo relata a análise dos resultados da pesquisa aplicada em campo, 

explorando e relacionando os resultados que compõem o questionário e as 

entrevistas no Centro Universitário de Caratinga. O objetivo é descrever, analisar, 

tratar e interpretar os dados coletados durante a pesquisa empírica. Essas 

observações são baseadas nas respostas obtidas por meio de aplicação de 

questionários e entrevistas. 

 

Segundo Bogdan e Biklen (2010): 

 

A análise dos dados é o processo de organização sistemático de transcrição 
de observações, de notas de campo e de outros materiais que foram sendo 
acumulados, com objetivo de aumentar a sua própria compreensão desses 
mesmos materiais e de lhe permitir apresentar aos outros o que encontrou 
(Bogdan & Biklen, 2010, p. 205). 

 

Para analisar os dados, foram estabelecidas articulações entre as informações 

coletadas pelo pesquisador a partir da aplicação do questionário e das entrevistas 

semiestruturada realizadas em local indicado pela direção da instituição, 

respondendo, assim, às questões da investigação em consonância com os objetivos 

específicos.  

 

4.1 Análise do questionário aplicado aos professores 

 

No período da pesquisa, foram obtidas 17 respostas, totalizando 100% dos 

questionários enviados, garantindo a participação de todos os docentes em 

atividade, nos cursos de Engenharia e Administração, no segundo semestre de 

2019, sendo 11 docentes do curso de Engenharia e seis do curso de Administração. 

 

4.1.1 Dados de identificação dos docentes 

 

Conforme já mencionado, os dados da primeira seção do questionário tiveram o 

objetivo de apresentar as informações sociodemográficas para caracterização da 

população pesquisada. 
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Dos professores pesquisados, sete (41%) declararam pertencer ao sexo feminino e 

10 (59%) ao sexo masculino. É o que mostra a Figura 2. 

 

Figura 2  
Professor por sexo. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
 

A predominância masculina na instituição objeto da pesquisa é justificada em função 

dos cursos escolhidos para a referida pesquisa, pois há predominância de homens 

nos cursos de Engenharia.  

 

Em relação à faixa etária dos pesquisados, 10 (59%) responderam que estão com 

idade acima de 40 anos, dois (12%) têm entre 35 e 40 anos, três (17%) estão na 

faixa de 30 a 35 anos e dois (12%) na faixa entre 25 e 30 anos, conforme ilustra a 

Figura 3. 

 

 

 

59%

41%

Sexo

Masculino Feminino



54 

 

 

Figura 3  
Professor por faixa etária. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
 

A faixa etária acima de 40 anos é a de maior índice, conforme mostrado na Figura 3. 

Esse fato é justificado pela exigência da IES em contratar pessoas com formação 

mais elevada, demonstrada por seus currículos de formação. 

 

Para o questionamento sobre a titulação, seis (35%) dos pesquisados responderam 

que têm a formação acadêmica de especialistas, quatro (24%) declararam serem 

mestres e sete (41%) doutores, como apresentado na Figura 4. 
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Figura 4  
Professor por titulação. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A maior concentração de doutores se justifica pela exigência de composição do 

corpo docente titulado nos centros universitários. Observa-se que a obtenção do 

título, seja de doutor ou mestre, é uma preocupação dos docentes. Isso se deve, em 

geral, à necessidade de especialização e formação continuada, um pré-requisito 

para o ingresso e permanência no ensino superior e também para ascensão social.  

 

Referente ao tempo de docência, nove (53%) dos pesquisados já exercem a função 

há mais de 15 anos, um (6%) entre 11 e 15 anos de experiência, cinco (29%) estão 

na docência na faixa entre seis e 10 anos e dois (12%) na faixa entre um e cinco 

anos, como ilustra a Figura 5. 
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Figura 5  
Professor por tempo de experiência. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A predominância dos docentes acima de 15 anos de experiência se justifica quando 

se analisa a correlação entre as variáveis titulação e tempo de docência, que 

apresentaram correlação de Pearson de 0,828 significativa no nível de p=0,01. 

 

Cohen, Cohen, West & Aiken (2003) sugerem que uma magnitude da correlação de 

Pearson acima de 0,50 tem significado de elevada correlação entre as variáveis. 

Pode-se concluir que o elevado grau de qualificações exigido pela instituição 

demanda um corpo docente com mais experiência. 

 

Sobre o questionamento do curso que leciona, 65% responderam que são docentes 

dos cursos de Engenharia Civil e Ambiental e 35% disseram que lecionam apenas 

no curso de Administração (Figura 6). Os cursos não apresentaram no segundo 

semestre de 2019 professores em comum.   
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Figura 6  
Professor por curso que leciona. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Os dados até aqui analisados fazem parte da identificação do docente no 

questionário aplicado. 

 

4.1.2 Respostas às questões do questionário 

 

Apresenta-se, a seguir, a análise dos resultados das questões do questionário 

aplicado aos docentes, compreendidas na segunda seção, concentrando as 

questões relacionadas aos fatores da teoria de Herzberg (1997), como já citado. 

 

Questão 1 - A autonomia concedida faz com que execute o meu trabalho com 

satisfação. 

 

Em relação a essa afirmativa, 13 (76,5%) dos pesquisados responderam que 

concordam totalmente e quatro (23,5%) apenas concordam parcialmente com a 

afirmação, demonstrando uma convergência para a satisfação gerada pela 

autonomia concedida aos docentes, como é mostrado na Figura 7. 
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Figura 7 
Professor por autonomia concedida. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

O resultado revela concordância com a teoria dos dois fatores de Herzberg (1997), 

que classifica a autonomia como um fator motivador capaz de impulsionar a 

satisfação dos trabalhadores em relação às suas atividades. 

  

Questão 2 - Sinto-me realizado profissionalmente no UNEC 

 

Nessa afirmativa, 10 (58,8%) dos pesquisados responderam que concordam 

totalmente e sete (41,2%) que concordam parcialmente, demonstrando que a 

realização profissional dos docentes pesquisados é uma realidade, como mostra a 

Figura 8. 

 

Essa realização profissional remete aos apontamentos de Moraes e Kilimnik (2009), 

quando afirmam que a realização profissional é definida como a significância 

percebida ou o grau com que a pessoa vê a importância do seu trabalho, valioso e 

significativo, dentro de sua escala de valores. Assim também a responsabilidade 

percebida - o grau em que o indivíduo se sente responsável pelos resultados do 

trabalho que executa - e logicamente pelo respeito ao conhecimento dos resultados 

do seu trabalho, ao grau em que o indivíduo conhece e entende seu desempenho 

efetivo na tarefa. 
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Figura 8  
Professor por realização profissional. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
 

A realização profissional e pessoal são fatores motivacionais segundo a teoria dos 

dois fatores de Herzberg (1997). Para Bergamini (2014), um indivíduo realizado 

profissionalmente é um indivíduo motivado e satisfeito, que tende a desenvolver as 

suas atividades com melhor qualidade e comprometimento. 

 

Questão 3 - Minhas sugestões e ideias são sempre ouvidas pela instituição  

 

Essa afirmação obteve resposta de cinco (29,4%) dos docentes declarando que 

concordam totalmente e nove (52,9%) concordando parcialmente. Ainda, um (5,9%) 

dos docentes posicionou-se que nem concorda nem discorda; e também dois 

(11,8%) discordaram totalmente (Figura 9). 

 

Embora a quantidade de pesquisados que discordaram ou não definiram suas 

posições em relação à afirmação pesquisada seja menor, a afirmativa tem relação 

direta com os fatores motivacionais, participação e inovação do trabalho, da teoria 

dos dois fatores de Herzberg (1997). 

 

Hackman & Oldham (2005) comentam que, embora considerem que o conteúdo seja 

um dos principais determinantes da satisfação no trabalho do professor, não deixam 
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de reconhecer que é importante que suas ideais e sugestões sejam ouvidas e 

aplicadas no contexto.  

 

Figura 9 
Professor por sugestões e ideias ouvidas. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Weiss (1994) alerta que é preciso criar um clima de confiança, aproveitando cada 

oportunidade para se comunicar com as pessoas do seu ambiente de trabalho, 

incentivando a participação e o surgimento de ideias inovadoras, de forma cordial e 

harmoniosa, pois é evidente a falta de confiança e interesse na maioria dos 

relacionamentos de trabalho. 

 

Questão 4 - Meu trabalho como professor é reconhecido pelos gestores da 

instituição 

 

A essa afirmativa, sete (41,2%) dos professores responderam que concordam 

totalmente, enquanto seis (35,3%) disseram que concordam parcialmente. Ainda, 

um (5,9%) nem concordou nem discordou e três (17,6%) discordaram parcialmente 

que o seu trabalho seja reconhecido pelos gestores da IES. Esse resultado está 

demonstrado na Figura 10. 
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O reconhecimento é um fator motivacional com capacidade de energizar a 

satisfação dos docentes (Herzberg, 1997). A constatação de que existem docentes 

necessitando se sentirem reconhecidos pelo seu trabalho deixa clara a carência de 

atuação por parte dos gestores da instituição nesse sentido.  

 

Figura 10  
Professor por trabalho reconhecido pela gestão da IES. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Nota-se que nas últimas décadas a economia globalizada tem levado as 

organizações de educação superior a adotarem mudanças rápidas e significativas, 

como: custos enxutos, decisões rápidas, ausência de desperdícios, impactos 

tecnológicos e novas formas de gerenciamento. Essas mudanças desencadearam o 

reinventar das IES para se manterem nas posições já alcançadas e maximizando os 

seus resultados, agora caracterizados pelas determinantes de se competir na escala 

global (Jacques, 2006). 

 

O citado autor reconhece que essa intensa variedade de mudanças e pressões cria 

um cenário dinâmico e exigente para as organizações de educação que pretendem 

sobreviver nas próximas gerações. Nesse cenário, os profissionais têm sido 

submetidos a intensos desafios que, de um lado, ameaçam a estabilidade da careira 

e, de outro, tem sido a grande oportunidade de mudanças como a modernização 

profissional, maturidade crítica, qualidade de compromisso e autonomia profissional. 
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Vencer esses desafios faz com que o trabalho do professor seja reconhecido pela 

direção da instituição. 

Questão 5 - O meu desempenho é incentivado e estimulado pela direção acadêmica 

por meio de oportunidades ofertadas  

 

Para essa afirmação, sete (41,2%) dos docentes pesquisados responderam que 

concordam totalmente, seis (35,3%) que concordam parcialmente, porém um (5,9%) 

nem concordou nem discordou e também dois (11,7%) discordaram parcialmente. 

Ainda, um (5,9%) discordou totalmente da citada afirmação. É o que mostra a Figura 

11. 

 

Figura 11  
Professor por desempenho incentivado e estimulado. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
 

A predominância dos que concordam que o seu desempenho é incentivado por 

oportunidade oferecida pela direção da IES é um fator positivo, pois segundo a 

teoria dos dois fatores de Herzberg (1997) a responsabilidade, o progresso e o 

crescimento são fatores motivacionais capazes de promover a satisfação dos 

docentes. 

A esse respeito, Spector (2005) alerta que, devido à motivação ser intrínseca, há 

necessidade de as organizações constantemente oferecerem oportunidades de 
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atualização, tarefas mais desafiadoras e formas de reconhecimento que estimulem a 

criatividade. 

 

Alonso (1981) descreve que uma IES é formada por um conjunto de fatores 

materiais e humanos, interligados, sobre o qual deve existir a ação do gestor, 

buscando assegurar que os objetivos sejam alcançados por meio da eficiência e do 

conhecimento. Por isso que os incentivos cedidos pela direção da IES são 

imprescindíveis.   

 

Questão 6 - Sou motivado, no meu trabalho, pelas oportunidades e aquisição de 

novas competências 

 

Com essa questão, nove (52,9%) dos docentes concordaram totalmente, enquanto 

quatro (23,5%) concordaram parcialmente. Apenas um (5,9%) docente respondeu 

nem concordar nem discordar, dois (11,8%) discordaram parcialmente e apenas um 

(5,9%) discordou totalmente, conforme demonstrado na Figura 12.  

 

Figura 12 
Professor por oportunidades e aquisição de novas competências. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Nota-se que a maioria dos pesquisados optou por concordar totalmente e concordar 

parcialmente com a afirmação proposta, justificando, em consonância com a teoria 
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dos dois fatores de Herzberg (1997), que a IES em estudo por meio de seus 

gestores tem proporcionado diversos fatores motivacionais, oferecendo 

oportunidades de crescimento profissional aos seus colaboradores.  

Lück (2009) ressalta a iniciativa da IES, por considerar que são as pessoas que 

fazem diferença em educação, como em qualquer outro empreendimento humano, 

pelas ações que promovem, pelas atitudes que assumem, pelo uso que fazem dos 

recursos disponíveis, pelo esforço que dedicam à produção e alcance de novos 

recursos e pelas estratégias que aplicam na resolução de problemas, no 

enfrentamento de desafios e promoção do desenvolvimento. 

 

Ainda de acordo com Lück (2009), um grupo de pessoas se transforma em uma 

equipe quando consegue criar um espírito de trabalho coletivo no qual as diferenças 

pessoais se transformam em forças na busca de objetivos comuns. Nesse caso, o 

gestor necessita criar canais de interação e garantir o alcance dos objetivos da 

instituição de ensino, mantendo um bom clima entre os docentes para que eles 

adquiram novas competências em prol da melhoria na qualidade do ensino. 

 

Questão 7 - O gestor, antes de implantar qualquer inovação educacional, pede a 

opinião do corpo docente 

 

Essa afirmativa, entre as já apresentadas, é a que apresentou mais dispersão dos 

dados. Dos docentes pesquisados, três (17,6%) manifestaram que concordam 

totalmente e cinco (29,4%) que concordam parcialmente com a afirmação. Em 

oposição, seis (35,4%) discordaram parcialmente e três (17,6%) discordaram 

totalmente, como mostra a Figura 13. 

 

A baixa concordância com a afirmação corrobora os achados de Claro (2009), que 

relata que a escola é uma instituição tradicional por natureza, composta de uma 

hierarquia administrativa verticalizada, prevalecendo as regras nas quais as 

decisões tendem a não ser compartilhadas com toda a equipe pedagógica. Para 

Herzberg (1997), a participação e a ampla comunicação compartilhando as 

informações são fatores motivacionais capazes de propiciar a satisfação da equipe, 

tornando o ambiente mais produtivo e concentrando os esforços na direção dos 

objetivos institucionais.   
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Figura 13 
Professor por opinião em inovação educacional. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Questão 8 – Relacionamento entre coordenação pedagógica e os professores é 

excelente 

 

Para esse questionamento, seis (35,3%) dos pesquisados responderam que 

concordam totalmente e dez (58,8%) que concordam parcialmente e apenas um 

(5,9%) que discorda parcialmente conforme demonstrado na Figura 14. 

 

Reforçando a resposta dos pesquisados que por maioria concordaram com a 

afirmação, Leme (2010) acrescenta que se o clima organizacional de uma IES é 

favorável, todos os agentes envolvidos são beneficiados. Para identificar o nível de 

relacionamento entre esses agentes educacionais, o gestor deve criar canais de 

interação e garantir o alcance dos objetivos da instituição, mantendo um bom clima 

entre as pessoas que fazem parte da comunidade escolar e local. Esse gestor 

pedagógico é responsável pelo sucesso ou o fracasso de relação interpessoal de 

qualidade, pois é o articulador do processo e o incentivador do trabalho coletivo. É 

necessário que ele esteja sempre atento ao processo comunicativo desenvolvido na 

IES.  
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Figura 14  
Professor por relacionamento com a coordenação pedagógica. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
 

Considerando que a comunidade acadêmica é composta de pessoas com 

personalidades distintas, a comunicação é um aspecto muito relevante. Ainda para 

Leme (2010), o gestor pedagógico deve trabalhar a diversidade de pontos de vista 

ou comportamentos como fator de enriquecimento para o grupo e como forma de 

ampliar a visão particular de cada indivíduo na IES, não deixando que a equipe 

deixe de lado o objetivo comum. Cabe a ele o papel de articulador de conflitos.  

 

Questão 9 – O meu relacionamento profissional com os gestores da instituição é 

muito satisfatório 

 

Dos professores indagados sobre essa afirmação, 10 (58,8%) revelaram que 

concordam totalmente e cinco (29,4%) que concordam parcialmente. No entanto, um 

(5,9%) respondeu que nem concorda nem discorda, mesmo percentual dos 

docentes que disseram que discordam parcialmente, conforme demonstrado na 

Figura 15. 

 

De acordo com Carvalho e Diogo (2009), cada indivíduo tem sua complexidade e 

personalidade própria construída ao longo de sua vida. Na escola, cada 

particularidade exige um trabalho de articulação e integração para que ações 
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individuais contribuam para a realização dos objetivos coletivos. Nesse ambiente, 

percebe-se que o relacionamento social e pessoal apresenta deficiências, 

requerendo o saber viver juntos, respeitar a individualidade de cada um, saber ouvir 

e saber como falar. Nesse caso, a linguagem e a comunicação tanto podem facilitar 

como podem prejudicar. 

 

Figura15  
Professor por relacionamento profissional. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Assim, acredita-se que os professores que responderam, de maneira geral, 

concordam que têm relacionamento satisfatório com a direção. É importante 

compreender a percepção que cada um tem do seu ambiente de trabalho, pois a IES 

é uma unidade social de agrupamentos humanos, em que há interação entre 

indivíduos e grupos, distinta das demais organizações pela sua especificidade, pela 

sua construção social operada por professores, alunos, pais e elementos da 

comunidade. 

 

Questão 10 - O ambiente educacional em que trabalho não interfere na motivação 

dos professores 

 

Nessa questão, três (17,8%) dos docentes concordaram totalmente e três (17,8%) 

concordaram parcialmente. Ainda, dois (11,3%) foram neutros, ou seja, nem 
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concordaram nem discordaram, no entanto, três (17,8%) discordaram totalmente e 

seis (35,3%) discordaram parcialmente, o que significa que nove (52,9%) dos 

docentes acreditam que o ambiente de trabalho interfere na motivação dos 

professores. É o que está demonstrado na Figura 16 a seguir. 

 

Figura 16  
Professor por ambiente educacional não interfere na motivação. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A evidência de que os pesquisados que discordaram representam a maioria nessa 

afirmação gera inquietação e interesse em saber quando o ambiente educacional 

não interfere na motivação do corpo docente. De acordo com Leme (2010), o 

ambiente escolar deve oferecer condições para que os professores compreendam 

as melhores ações na prática pedagógica. Esclarece ainda que, além de zelar pelo 

cumprimento da função pedagógica, é necessário que o ambiente educacional não 

interfira na motivação que envolve os professores. 

 

Questão 11 - A direção acadêmica realiza treinamentos com o corpo docente 

utilizando teorias motivacionais como conteúdo  

 

A maioria dos docentes concordou com essa afirmação, sendo que três (17,6%) 

disseram que concordam plenamente e seis (35,3%) que concordam parcialmente. 
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Alto percentual discordou da afirmação, pois cinco (29,5%) responderam que 

discordam parcialmente e três (17,6%) que discordam totalmente (ver Figura 17). 

Figura 17  
Professor por direção acadêmica realiza treinamentos. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

O resultado demonstra que existem lacunas a serem exploradas pela direção 

acadêmica, pois embora o termo motivação seja frequentemente usado na literatura 

científica, sua definição não é precisa na área da educação, assim como em outras 

áreas. Por isso, o gestor acadêmico deve realizar treinamentos trabalhando a 

diversidade de pontos de vista ou comportamentos como fator de enriquecimento 

para o grupo e como forma de ampliar a visão particular de cada professor da IES, 

evitando, assim, que a equipe deixe de lado o objetivo comum. 

 

Questão 12 - Os coordenadores de cursos do UNEC desenvolvem ações 

motivadoras aos professores 

 

Muitos concordaram que os coordenadores desenvolvem ações motivadoras aos 

professores, pois seis (35,3%) afirmaram que concordam totalmente e cinco (29,4%) 

que concordam parcialmente. Dos que discordaram parcialmente e discordaram 

totalmente foram dois (11,8%) e um (5,9%), respectivamente, tendo ainda três 

(17,6%) que nem concordaram, nem discordaram (Figura 18). 
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O resultado apurou a predominância dos pesquisados que concordaram com a 

afirmação. Isso quer dizer que as ações motivadoras desenvolvidas pelos 

coordenadores de cursos na IES em estudo são percebidas pela maioria dos 

professores pesquisados. 

 

Figura 18  
Professor por desenvolvimento de ações motivadoras. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Questão 13 - Os gestores do UNEC utilizam a motivação como instrumentos 

facilitadores da gestão educacional 

 

Para essa questão, quatro (23,5%) docentes responderam que concordam 

totalmente e quatro (23,5%) que concordam parcialmente. Apenas dois (11,8%) 

docentes nem concordaram nem discordaram, sete (41,2%) discordaram 

parcialmente dessa afirmação, o que é disponibilizado na Figura 19. 

 

Para a afirmação tratada na questão 12, a opinião dos docentes desperta 

preocupação com a forma que a gestão educacional tem sido realizada, pois, de 

acordo com Silva (2017), a motivação deve ser vista como uma ferramenta de 

transformação do ambiente de trabalho. 
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A motivação deve ser vista como uma ferramenta de transformação do 
ambiente, levando a uma melhor dedicação e comprometimento dos 
colaboradores no desenvolvimento de suas atividades. Diante desse cenário 
fica claro que é preciso perceber os desejos e necessidades, oferecendo-lhes 
formas de satisfação e desenvolvimento pessoal, contribuindo desse modo 
para o alcance de melhorias no desempenho dos indivíduos e dos altos 
índices de produtividade (Silva, 2017, p. 1). 
 

Figura 19 
Professor por motivação como instrumentos facilitadores da gestão educacional. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Questão 14 - A direção acadêmica preocupa-se com a satisfação profissional do 

corpo docente 

 

Para essa afirmação, oito (47,1%) dos pesquisados responderam que concordam 

totalmente, três (17,6%) que concordam parcialmente, quatro (23,5%) que nem 

concordam nem discordam e dois (11,8%) que discordam parcialmente. Isso é 

mostrado na Figura 20. 

 

O resultado apresentado demonstra que aproximadamente 65% dos docentes 

percebem o interesse da gestão educacional na satisfação do corpo docente, 

refletindo o esforço gerado pela gestão educacional na busca pelo favorecimento 

dos fatores motivacionais, defendido por Herzberg (1997) como fatores capazes de 

motivar a satisfação da equipe.  
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Figura 20  
Professor por direção acadêmica se preocupa com a satisfação profissional. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Questão 15 - A motivação no Centro Universitário de Caratinga faz parte do 

cotidiano de todos os colaboradores 

 

Para essa afirmação, quatro (23,5%) docentes responderam que concordam 

totalmente; três (17,6%) concordam parcialmente; porém quatro (23,5%) nem 

concordam nem discordam, quatro (23,5%) discordam parcialmente e quatro 

(11,8%) discordam totalmente (Figura 21). 

 

O resultado demonstrou equilíbrio entre a concordância e discordância para a 

afirmativa que encerra o questionário, provocando inquietação em relação às ações 

promovidas pela direção do Centro Universitário de Caratinga. Com base na teoria 

dos dois fatores de Herzberg (1997) e nos resultados apresentados, pode-se inferir 

que tais ações não estão sendo efetivas na promoção dos fatores motivacionais 

capazes de impulsionar a satisfação dos colaboradores. 

47,1%

17,6%

23,5%

11,8%
0,0%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CONCORDO 
TOTALMENTE

CONCORDO 
PARCIALMENTE

NEM  CONCORDO, 
NEM DISCORDO

DISCORDO 
PARCIALMENTE 

DISCORDO 
TOTALMENTE

F
re

q
u
ê
n
c
ia

A direção acadêmica se preocupa com a satisfação 
profissional do corpo docente.



73 

 

Figura 21  
Professor por motivação no dia a dia dos colaboradores. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

4.2 Análise dos dados da entrevista 

 

Os dados colhidos nas entrevistas (respostas e opiniões) foram organizados 

inicialmente por segmentos de entrevistados (sujeitos). Essa organização dos dados 

do diretor acadêmico e do coordenador pedagógico seguiu a ordem das questões 

previstas nos roteiros de entrevista, previamente organizados. 

 

Nas entrevistas, observou-se não apenas o roteiro preestabelecido e as respostas 

verbais, mas todos os gestos, expressões, entonações, sinais não verbais, 

alternações de ritmo, enfim, toda a comunicação não verbal, importante para a 

compreensão do que foi efetivamente dito. Esses aspectos clarearam a análise dos 

dados coletados, possibilitando mais liberdade para as respostas dos entrevistados. 

 

As entrevistas foram realizadas buscando detectar o posicionamento do diretor 

acadêmico e do coordenador pedagógico do curso de Administração a respeito da 

influência do ambiente de trabalho na motivação do corpo docente em uma 

instituição privada de ensino superior, pontuando as dificuldades, bem como 

investigando os entendimentos das teorias motivacionais como instrumentos 

facilitadores da gestão educacional. O tempo de duração foi de 30 minutos. 
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Adotaram-se as proposições de Santos (2014) e Pasquali (1999). As respostas 

foram transcritas e analisadas visando descrever de forma objetiva e sistemática as 

opiniões influenciadoras dos fatores motivacionais e higiênicos, conforme descrito na 

teoria dos dois fatores de Herzberg (1997), permitindo a concatenação dos dados 

obtidos dos questionários aplicados aos docentes. 

 

4.2.1 Dados da entrevista com o diretor acadêmico 

 

Primeiro entrevistado: Diretor do Instituto de Ciências Exatas, Humanas e Sociais 

Aplicadas do Centro Universitário de Caratinga - UNEC.  

 

Perguntado como o ambiente de trabalho interfere na motivação dos docentes dos 

cursos de Administração e Engenharias do UNEC, respondeu que: “Um ambiente 

harmônico com padrões e objetivos claros, que venham proporcionar um bom nível 

de satisfação pessoal quanto coletivo, principalmente”. 

  

Em relação ao ambiente do trabalho Boruchovitch (2010) comenta que a maior 

satisfação de um professor está no prazer de ensinar, assim como o gostar de 

ensinar e o aprendizado do aluno, considerada como fatores de satisfação 

intrínsecos, segundo Herzberg (1997). 

 

Já em relação às teorias motivacionais usadas como instrumentos facilitadores da 

gestão educacional que ele conhece, respondeu que: “o reconhecimento na forma 

de garantias, quando os objetivos são alcançados. De um modo geral, na educação, 

vincula-se a qualidade alcançada pelos grupos, nas questões ensino-aprendizagem, 

adequação de inovações”.  

 

A resposta apresenta sintonia com os fatores motivacionais da teoria dos dois 

fatores de Herzberg, demonstrando correlações com alguns resultados analisados 

nos questionários, pois tais fatores, segundo Herzberg (1997,) são capazes de 

energizar os trabalhadores em direções favoráveis aos objetivos da instituição.    

 

Sobre quais as ações motivadoras utilizadas pelo UNEC que influenciam o bem‐

estar dos docentes, ele respondeu que são: “a comunicação transparente, ações 
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colaborativas, expectativas de adequar acertos e erros e reformulações de atitudes, 

ajustes e critérios objetivos do reconhecimento real do mérito, transparência nas 

políticas salariais”. 

 

Novamente o entrevistado demonstra coerência com os fatores intrínsecos e 

extrínsecos ao reportar as ações motivadoras utilizadas na instituição. 

 

Para a pergunta sobre se o UNEC oferece incentivos profissionais aos seus 

colaboradores e de que forma, a posição do entrevistado é a seguinte: “atualmente, 

diversos mecanismos estão em processos adaptativos, sugerindo incentivos, em 

relação a caminhos mais adequados e assertivos, através de perspectivas para 

novos desafios. Há uma mudança em andamento”. 

 

O entrevistado sinaliza uma reestruturação em andamento com o objetivo de buscar, 

de forma estratégica, maneiras de atender os fatores tanto higiênicos como 

motivadores. Fica claro que a instituição busca o desenvolvimento de uma nova 

política de cargos e salários, o que pode, no presente momento, deixar de gerar 

fatores motivacionais e até mesmo higiênicos de acordo com a teoria de Herzberg 

(1973).  

 

Ao questionar se os coordenadores de cursos usam a motivação como instrumento 

de aprendizagem e de que forma, a resposta foi: “acredito que, nesse momento, as 

campanhas se direcionam a motivar e obter sucesso nos diversos itens de 

motivação e, consequentemente, satisfação”. 

 

Quando perguntado de que maneira os gestores do UNEC contribuem no processo 

ensino‐aprendizagem e como incentivam os professores a desempenhar suas 

funções satisfeitas e motivadas, afirmou que fazem isso por meio do “acesso e 

compartilhamento de frases e ações de apoio nas redes sociais e pessoalmente. 

Frases de incentivo profissional direcionadas aos gestores coordenadores e corpo 

discente”. 

 

Quando questionado sobre se a direção acadêmica realiza treinamentos com o 

corpo docente utilizando teorias motivacionais como conteúdo e de que maneira, 
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respondeu que fazem “em reuniões, pessoalmente, comunicados e redes sociais”. 

 

Para a pergunta você tem conhecimento de que o UNEC utiliza indicadores de 

desempenho como desenvolvimento de estratégia? Se não, por quê?, ele 

respondeu: 

 

Sim, utilizando elementos de diferenciação, promovendo campanhas de 
excelência relativa ao relacionamento entre coordenadores, dos corpos 
docente e discente, buscando inovar, criar e recriar formas de atender às 
necessidades. Nesse caso, visa uma alta capacidade de análise e 
mensuração, para o gerenciamento, prioritariamente, das questões do ensino-
aprendizagem, aquelas que se referem à eficiência e à eficácia de 
intervenções. 

 

O entrevistado não deixa claro o seu conhecimento, participação ou existência de 

indicadores estratégicos, demonstrando envolvimento superficial nas questões 

gerenciais e administrativas da instituição. 

 

Perguntado sobre quais as ações desenvolvidas pelo gestor acadêmico do UNEC 

para manter o corpo docente motivado, respondeu que: “busca o contato e envio de 

informações diretamente, não só para os gestores, coordenadores, bem como busca 

um relacionamento mais estreito com o corpo docente, promovendo equidade e 

incentivando a satisfação, como as tarefas coletivas dos profissionais do UNEC”. 

 

Após o fechamento da entrevista, pôde-se observar que a instituição não apresenta 

politicas e processos claros e estratégicos capazes de buscar a motivação de seus 

docentes, porém o diretor acadêmico sinalizou que a instituição passa por um 

momento de mudanças e adequações de seus processos de gestão, principalmente 

os relacionados à gestão de pessoas. 

 

4.2.2 Dados da entrevista com coordenador do curso de Administração 

 

O entrevistado Coordenador Pedagógico do Centro Universitário de Caratinga 

(UNEC).  

 

Perguntado sobre como o ambiente de trabalho interfere na motivação dos docentes 
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dos cursos de Administração e Engenharia do UNEC, respondeu que:  

 

Um ambiente bem participativo onde as coordenações permitem uma 
integração com todos os professores. Quando há um descompasso entre as 
demandas necessárias para o bom andamento do curso o clima realmente 
fica comprometido. Minha opinião é que as demandas matérias e o ambiente 
participativo são o fundamento para estarem todos motivados. 

 

No tocante à interferência da motivação ao ambiente de trabalho, o entrevistado 

reconhece ser um ambiente bem participativo. Guimarães (2003) adverte que para 

ser compreendido o que seja um ambiente participativo é necessária a existência da: 

necessidade de autonomia, competência e pertencimento, as quais, sendo 

satisfeitas, promovem o bom funcionamento e bem-estar da instituição. Importante 

ressaltar que autonomia e pertencimento são descritos por Herzberg (1997) como 

fatores motivacionais. Assim um ambiente participativo promove a satisfação no 

ambiente de trabalho. 

 

Sobre as teorias motivacionais usadas como instrumentos facilitadores da gestão 

educacional as quais ele conhece, esclareceu: “fatores motivadores, 

reconhecimento, crescimento profissional, autorrealização, grau de desafios aos 

quais são expostos e a capacidade de realizá-los, liberdade para decidir como 

realizar suas atividades e uso pleno de suas habilidades pessoais”. 

 

Indagado sobre quais as ações motivadoras utilizadas pelo UNEC que influenciam o 

bem‐estar dos docentes, ele opinou:  

 

O UNEC tem uma estrutura física excelente, uma marca muito forte, 
colaboradores muito proativos. Estamos em um momento de transformação e, 
portanto, alguns aspectos na gestão de pessoas necessitam de um prazo 
para serem implementados. As lideranças estão implementando várias ações 
motivacionais: formando uma equipe nova, precisamos aguardar o resultado. 

 

O coordenador reafirma a posição apresentada pelo diretor acadêmico, 

demonstrando ser um momento de restruturação, sendo um bom momento para 

traçar metas com foco na satisfação dos colaboradores da instituição, sanando 

algumas divergências apresentadas nos questionários, como a utilização da 

motivação como instrumentos facilitadores da gestão educacional. 
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A pergunta se o UNEC oferece incentivos profissionais aos seus colaboradores, e de 

que forma, foi respondida da seguinte maneira: “estamos em um momento de 

mudanças, precisamos aguardar”. 

O momento de reestruturação e mudança é reafirmado pelo entrevistado. 

 

Perguntado se os coordenadores de cursos usam a motivação como instrumento de 

aprendizagem e como isso se dá, ele respondeu: “estamos sempre juntos com o 

corpo docente, promovendo a extensão, trazendo o aluno a participar de vários 

projetos”. 

 

O coordenador demonstra de forma similar ao diretor acadêmico que não existem 

processos e políticas bem definidas, com o objetivo de motivar o corpo docente e 

colaboradores. 

 

De que maneira os gestores do UNEC contribuem no processo ensino‐ 

aprendizagem e como incentivam os professores a desempenhar suas funções 

satisfeitas e motivadas? A essa questão a resposta foi: “estamos em um processo 

de mudanças, mas a estrutura, o apoio aos eventos, o incentivo para realizar, seria 

alguns dessas contribuições”. 

 

Em relação à pergunta: a direção acadêmica realiza treinamentos com o corpo 

docente utilizando teorias motivacionais como conteúdo? De que maneira? Ele 

explicitou: “neste momento não visualizo a utilização destas teorias motivacionais 

sendo usadas como conteúdo de treinamentos”. 

 

Assim como demonstrado pelos questionários, pode-se observar que a motivação 

não é trabalhada de forma sistêmica como objetivo estratégico da instituição.  

 

Questionado se ele tem conhecimento de que o UNEC utiliza indicadores de 

desempenho como desenvolvimento de estratégia e, se não, por que, ele assim se 

posicionou:  

A instituição não tem uma gestão estratégica implantada, atualmente está 
passando por mudanças estruturais onde o foco está voltado para a 
contenção de custos e redirecionamento para novos investimentos, entendo 
que ainda não tenha maturidade para gestão estratégica. 
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Sobre o questionamento se a UNEC utiliza indicadores de desempenho como 

desenvolvimento de estratégia, o entrevistado manifestou-se alegando que a citada 

instituição não tem gestão estratégica implantada, porém Carneiro (2010) constatou 

em sua pesquisa que o plano de metas pode ser compreendido como um fator 

motivacional para as pessoas, impactando positivamente no aumento do 

desempenho da organização. 

 

Quando perguntado sobre quais as ações desenvolvidas pelo gestor acadêmico do 

UNEC para manter o corpo docente motivado, ele disse que: “o suporte nas 

atividades acadêmicas e treinamento através de participação em cursos” são as 

ações realizadas. 

 

E ao ser interpelado sobre as ações desenvolvidas pelo gestor acadêmico do UNEC 

para manter o corpo docente motivado, a sua resposta chamou a atenção por 

demonstrar dificuldades de como motivar seu corpo docente. Nessa linha, Oliveira 

(2008) confirma que a motivação é uma força que impulsiona alguém a alcançar 

determinado objetivo, a colocar o sujeito em movimento em direção ao fim proposto.  
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5 Considerações Finais 

 

O objetivo central da pesquisa foi verificar como o ambiente de trabalho interfere na 

motivação dos docentes dos cursos de Administração e Engenharias do Centro 

Universitário de Caratinga, considerando a Teoria dos dois Fatores de Frederick 

Herzberg (1973). 

 

O primeiro objetivo específico proposto para o alcance do objetivo central da 

pesquisa, que foi relacionar os fatores de motivação com os ambientes de gestão 

das organizações foi cumprido nos itens 2.3 e 2.4 do referencial teórico, que tratam 

da gestão motivacional e também da teoria utilizada neste estudo. 

 

Com o questionário aplicado e as entrevistas, construídos de acordo com a Teoria 

dos Dois Fatores, foi possível identificar o nível de satisfação dos docentes dos 

cursos de administração e engenharias, cumprindo ao segundo objetivo desta 

pesquisa. 

 

Neste sentido, os resultados demonstraram um bom relacionamento entre 

coordenação pedagógica e os professores, tal fato associado a autonomia 

concedida potencializa a satisfação no exercício das atividades. 

 

A pesquisa apontou ainda que os docentes pesquisados se sentem realizados 

profissionalmente, isto faz com que seu trabalho seja reconhecido pela direção da 

instituição tornando o ambiente satisfatório para exercer a função de professor, este 

fato acontece em função dos incentivos e oportunidades oferecidas pela IES para 

aquisição de novas competências. Este resultado responde ao terceiro objetivo 

específico da pesquisa realizada que foi relacionar as ações que influenciam o 

ambiente de trabalho dos cursos estudados com a motivação dos docentes. 

 

A pesquisa mostrou também que o ambiente educacional onde os docentes 

exercem suas funções interfere diretamente em suas motivações. Mesmo a direção 

realizando treinamento utilizando as teorias motivacionais como conteúdo e os 

coordenadores desenvolvendo ações com o mesmo propósito, parte dos docentes 

demonstraram não conhecer ou reconhecer tais ações, assim o desenvolvimento de 
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políticas claras e objetivos estratégicos voltados para os fatores motivacionais se 

torna uma necessidade eminente, podendo afetar positivamente o ambiente de 

trabalho. 

 

É preocupação da direção acadêmica a satisfação profissional dos seus docentes. 

No entanto, a pesquisa mostrou que muitos não concordaram com esta afirmação, 

resposta que pode ter sido gerada pelo fato dos gestores implantarem inovação 

educacional sem a opinião dos docentes, mesmo tendo sido apontado que a 

motivação faz parte do cotidiano dos pesquisados.  

 

Por fim, de acordo com a teoria dos dois fatores foi observado que diversos fatores 

presentes no ambiente de trabalho podem afetar os docentes dos cursos 

pesquisados, aproximadamente 50% dos entrevistados concordam que o ambiente 

interfere em sua motivação.  

 

Dos fatores higiênicos relacionados na pesquisa, a relação entre os docentes e seus 

superiores imediatos e gestores da instituição se destacaram de forma positiva, 

demonstrando excelente relação interpessoal, gerando um clima propício para o 

desenvolvimento das mudanças em andamento citadas pelos entrevistados e para a 

implementação das sugestões apresentadas. 

 

A pesquisa demonstrou que existe ausência de planejamento estratégico na IES. 

Embora as respostas das entrevistas e questionários não tenham apresentado um 

cenário majoritário de insatisfação, cabe refletir sobre a maturidade dos processos 

administrativos dentro da instituição, o que permitiria mais organização e a 

concentração dos esforços da direção no cumprimento de seus objetivos, utilizando 

toda a força de uma equipe motivada e satisfeita. Assim, o Centro Universitário de 

Caratinga poderá obter um diferencial competitivo tão desejado, energizando todo o 

potencial do seu capital humano, elevando ainda mais o capital intelectual da 

instituição.   

 

O estudo realizado apresentou algumas limitações referentes à dificuldade 

encontrada na investigação dos processos administrativos e na realização de 

entrevistas, devido à instituição estar passando por um processo de modificação em 
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sua gestão, com mudanças de cargos e equipe. Os fatores higiênicos não foram 

abordados de forma ampla, não permitindo análise mais aprofundada dos fatores 

higiênicos que geram a insatisfação. 

 

Como recomendações para pesquisas futuras, o estudo pode ser aplicado aos 

alunos, permitindo uma investigação de grande impacto na busca pela satisfação 

global das instituições, avaliando a influência do ambiente na satisfação de alunos e 

professores. 
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Apêndices 
 
 

Apêndice A – Autorização para a realização da pesquisa 
 
 
Pedro Leopoldo, 06 de outubro de 2019 
 
Centro Universitário de Caratinga – UNEC 
 
Solicitamos autorização para a realização, nessa conceituada empresa, da pesquisa 
empírica referente à dissertação do mestrando JOILDO FERNANDES COSTA 
JÚNIOR, aluno no Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro 
Leopoldo (MPA/FPL), cujo título é “A INFLUÊNCIA DO AMBIENTE DE TRABALHO 
NA MOTIVAÇÃO DO CORPO DOCENTE EM UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE 
ENSINO SUPERIOR”, orientada pela Profª. Drª. Roberta Muriel Cardoso.  
 
Os dados coletados serão analisados para fins acadêmicos, resguardando-se o 
necessário sigilo ético. Solicitamos a autorização para utilização dos resultados em 
publicações acadêmicas - dissertação, artigos em periódicos, em congressos e 
afins. Caso seja possível a utilização do nome da empresa nessas publicações, 
favor expressar após o “De acordo”.  
 
Desde já, agradecemos a colaboração e colocamo-nos à disposição para 
esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
Joildo Fernandes Costa Junior 
Mestrando MPA/FPL 
 
De acordo:  
Nome: Prof. Antônio Fonseca da Silva 
Cargo: Reitor do Centro Universitário de Caratinga - UNEC 
 

 
 
 
 

Assinatura e carimbo 
 
É permitido utilizar o nome da empresa nos trabalhos acadêmicos? 
 
 Sim       Não  
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, ____________________________________________, aceito livremente 

participar como entrevistado na pesquisa que visa à elaboração da dissertação para 

o trabalho de conclusão do Mestrado Profissional em Administração da Fundação 

Pedro Leopoldo do mestrando Joildo Fernandes Costa Júnior, orientado pela Profa. 

Roberta Muriel Cardoso. O objetivo dessa dissertação é verificar como o ambiente 

de trabalho interfere na motivação dos docentes dos cursos de Administração e 

Engenharias do Centro Universitário de Caratinga. Estou ciente de que a entrevista 

será gravada e transcrita, preservando-se a identificação do entrevistado, sendo 

analisada de forma a garantir a confidencialidade, privacidade e anonimato, não 

correndo riscos de que minhas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra mim. 

Estou ciente, também, de que posso me recusar a participar ou retirar-me do projeto, 

em qualquer fase da pesquisa, sem que isso me traga alguma punição. Estou ainda 

ciente de que, se tiver qualquer reclamação contra o pesquisador, posso procurar a 

Fundação Pedro Leopoldo, por meio da coordenação do Curso de Mestrado 

(sec.mestrado@fpl.edu.br) ou de sua Ouvidoria (ouvidoria@fpl.edu.br). Após 

convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 

explicado, consinto em participar desta pesquisa.  

 

Caratinga – MG, 06 de outubro de 2019.  

 

 

Assinatura de Entrevistado                   Assinatura do Pesquisador 

 

Mestrando: Joildo Fernandes Costa Junior - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 

joildo.engenharia@gmail.com  

 

Orientadora: Profa. Dra. Roberta Muriel Cardoso - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 

roberta.muriel@fpl.edu.br.  

 

 

 

 

mailto:ouvidoria@fpl.edu.br
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Apêndice C – Questionário Docente 

 
O presente questionário destina-se à coleta de dados sobre: A INFLUÊNCIA DO 
AMBIENTE DE TRABALHO NA MOTIVAÇÃO DO CORPO DOCENTE EM UMA 
INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. E faz parte da dissertação de 
mestrado que será apresentada à Fundação Pedro Leopoldo. 
 
Identificação: 

A. Sexo      Masculino               Feminino 

B. Idade       25 a 30 anos       31 a 35 anos         36 a 40 anos          acima de 42 anos  

C. Titulação      Graduação       Especialista           Mestre                   Doutor 

D. Tempo de Docência       1 a 5 anos              6 a 10 anos            11 a 15 anos          acima de 16 anos 

E. Estado Civil       Casado       Solteiro         Viúvo            Outros                                              

  

Questões 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Parcialmente 
Nem concordo, 
nem discordo 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

1 A autonomia concedida faz com que execute o 
meu trabalho com satisfação. 

     

2 Sinto-me realizado profissionalmente no UNEC 
     

3 Minhas sugestões e ideias são sempre ouvidas 
pela instituição. 

     

4 Meu trabalho como professor é reconhecido pelos 
gestores da instituição. 

     

5 O meu desempenho é incentivado e estimulado 
pela direção acadêmica por meio de 
oportunidades ofertadas. 

     

6 Sou motivado no meu trabalho pelas 
oportunidades e aquisição de novas 
competências. 

     

7 O gestor antes de implantar qualquer inovação 
educacional pede opinião do corpo docente .  

     

8 O relacionamento entre coordenação pedagógica 
e os professores é excelente. 

     

9 O meu relacionamento profissional com os 
gestores da instituição é muito satisfatório. 

     

10 O ambiente educacional em que trabalho não 
interfere na motivação dos professores. 

     

11 A direção acadêmica realiza treinamentos com o 
corpo docente utilizando teorias motivacionais 
como conteúdo.   

     

12 Os coordenadores de cursos do UNEC 
desenvolvem ações motivadoras aos professores. 

     

13 Os gestores do UNEC utilizam a motivação como 
instrumentos facilitadores da gestão educacional.   

     

14 A coordenação acadêmica se preocupa com a 
satisfação profissional do corpo docente. 

     

15 A motivação no UNEC faz parte do cotidiano de 
todos os colaboradores. 
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Apêndice D – Roteiro de entrevista com gestores e coordenadores de curso 

 

Gestor / Coordenador N º ___                          Data da Entrevista:___/___/___ 

 

I - Dados de Identificação: 

A. Sexo: __________________________________________________ 

B. Idade:__________________________________________________ 

C. Estado Civil: _____________________________________________ 

D. Formação Escolar: ________________________________________ 

E. Possui formação para exercer a função de coordenador pedagógico?  

Sim ( ) Não ( ) 

II - Roteiro da Entrevista  

1. Como o ambiente de trabalho interfere na motivação dos docentes dos cursos 

de Administração e Engenharia do UNEC? 

2. Quais as teorias motivacionais usadas como instrumentos facilitadores da 

gestão educacional você conhece? 

3. Quais as ações motivadoras utilizadas pelo UNEC que influenciam o bem-

estar dos docentes? 

4. O UNEC oferece incentivos profissionais aos seus colaboradores? De que 

forma? 

5. Os coordenadores de cursos usam a motivação como instrumento de 

aprendizagem? De que forma? 

6. De que maneira os gestores do UNEC contribuem no processo ensino-

aprendizagem e como incentivam os professores a desempenhar suas funções 

satisfeitos e motivados? 

7. A direção acadêmica realiza treinamentos com o corpo docente utilizando 

teorias motivacionais como conteúdo?  De que maneira? 

8. Você tem conhecimento de que o UNEC utiliza indicadores de desempenho 

como desenvolvimento de estratégia? Se não, por quê?  

9. Quais as ações desenvolvidas pelo gestor acadêmico do UNEC para manter 

o corpo docente motivado? 

 

 




