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Introdução
 Praticamente, em muitas salas de aula, encontra-se alunos que não estão aprendendo como deviam. São alunos que não estão 

rendendo como os demais, estão ficando para trás. Isso é um problema educacional muito sério, porque a escolaridade é um benefício que 
deve ser aproveitado por todos. Com esse quadro, certamente, os educadores também ficam incomodados e frustrados ao perceber que certos
educandos não rendem tanto quanto deveriam e ou poderiam. Diante do exposto, entende-se que, para que haja aprendizagem real, há 
interferência dos mais diversos fatores, como: afetividade e autoestima por parte das crianças. Muitas delas chegam à escola, totalmente 
desmotivadas, vindas de famílias desestruturadas e que, nem sempre dão atenção aos filhos, ao seu processo de construção de 
conhecimentos. Logo, o aluno necessita de acompanhamento tanto da escola quanto da família, para que se sinta segura e capaz de aprender.

Objetivos
 O trabalho a seguir teve por objetivo geral avaliar o grau de motivação na aprendizagem escolar de alunos  de uma escola pública e por 

objetivos específicos identificar metodologias que facilitam a aprendizagem; construir escalas para visualização de dados e verificar a 
orientação motivacional de estudantes para a aprendizagem escolar.

Material e Métodos
 A pesquisa foi realizada com alunos de 5ª a 8ª séries, alvos de reclamações, por parte de professores, em relações comportamentais e 

atitudinais, além de baixo rendimento escolar. A coleta dos dados foi realizada no decorrer da aula, com a devida autorização dos profissionais 
envolvidos: direção e professoras regentes. A aplicação foi realizada pela pesquisadora, através de atividades desenvolvidas em grupo, sempre
com os alunos de uma mesma sala, para melhor acompanhamento e de forma que foi possível propiciar a participação dos alunos. Enquanto 
metodologia de pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica, de campo e qualitativa.

Resultados e Discussão
 Como resultado chegou-se que a motivação é interna está no íntimo de cada pessoa, e que no ambiente escolar a influência que 

professores têm sobre seus alunos é muito forte. Ou seja, apesar de ninguém motivar ninguém, a interação entre professores e alunos é 
constante e que há uma influencia muito forte. Professores motivados geram motivação na sala de aula e alunos motivados e esse contexto 
gera aprendizagem significativa.  De forma, geral, os estudos realizados sobre motivação para a aprendizagem permitiram apontar uma série 
de fatores que podem afetar a motivação do estudante: as expectativas e estilos dos professores, os desejos e aspirações dos pais e 
familiares, os colegas de sala, a estruturação das aulas, o espaço físico da sala de aula, o currículo escolar, a organização do sistema 
educacional, as políticas educacionais, e principalmente as próprias características individuais dos alunos.

Conclusão
 A aplicação do teste e a realização da pesquisa permitiu concluir que a relação entre a aprendizagem e a motivação vai além de 

qualquer pré-condição estabelecida, ela é recíproca e, dessa forma, a motivação pode produzir efeitos significativos na aprendizagem e no 
desempenho escolar dos educandos, além de interferir na ampliação da motivação destes estudantes.
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