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A MOTIVAÇÃO E A APRENDIZAGEM 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a importância da motivação para o alcance da realização 

pessoal e profissional, tendo como referência para a elaboração deste, a Teoria de Necessidades de Maslow, 

destacando desse modo, como o planejamento, conhecimento e motivação são fundamentais para projetar 

uma vida de sucesso.  

CONCLUSÃO 

 

 

O tema motivação poderá ser trabalhado no 

contexto didático, uma vez que com as tecnologias 

e as possibilidades do mundo atual, a maiorias dos 

jovens estão muito dispersos em relação aos 

estudos, demonstrando pouca importância ao futuro 

pessoal e profissional. 

 

 

 

 

 

Figura 1: alunos trabalhando em grupo. 

  

A MOTIVAÇÃO EM SALA DE AULA 

 

 

A motivação neste trabalho será apresentada à 

turma, como mais um instrumento em que favorece 

a aprendizagem, através de dinâmicas, slides, aulas 

expositivas e trabalhos em grupos, visto que esta se 

associará com cada um, em situações em que o 

educando se encontra sem interesse em aprender, 

com falta de incentivo, seu aprendizado também 

será afetado, dessa forma, o desfavorecendo.  No 

seu exercício em sala de aula, o professor deve 

sempre reconhecer estes sinais emitidos pelo aluno, 

para que dessa forma, seja possível encontrar 

fontes de incentivo. Segundo Heller, “a arte de 

motivar as pessoas começa com a descoberta de 

como influenciar o comportamento de cada uma 

delas.  

 

Com isso, aumentam as oportunidades de alcançar 

os resultados esperados [...]”,  motivado, o aluno 

pode alcançar resultados e atingir objetivos, muito 

além dos planejados, porém referindo-se ao aluno 

desmotivado, seus rendimentos serão muitos 

inferiores, não se comparando as suas capacidades, 

fato este que se torna lamentável, quando se reporta 

a alunos inteligentes e talentosos. 

 

Ao término das atividades realizadas, foi possível 

perceber maior interesse dos alunos em relação ao 

tema, contribuindo com a motivação na 

aprendizagem e vida profissional. Através de uma 

avaliação realizada, percebeu-se que os estudantes 

absolveram de maneira satisfatória o conhecimento 

repassado. 
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