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INTRODUÇÃO

Dentro de um espaço educacional é de suma importância que todos os

envolvidos se sintam motivados. A motivação no desempenho de uma tarefa é

relevante porque influencia não apenas o tempo investido no desempenho de

uma atividade, mas também o grau de satisfação que o indivíduo sente ao

executar em um espaço. 

Com relação à motivação, Valenzuela, Muñoz e Levinao (2018) são

categóricos  ao  afirmar  que  a  motivação  não  é  uma  construção  unitária.

Arellano e Franco (2018) explicam o conceito que orienta a presente pesquisa.

Eles afirmam que o termo motivação se aplica aos impulsos, desejos, impulsos

e  forças  similares,  exercidos  no  ser  humano,  que  estão  relacionados  ao

ambiente cultural, mediando a forma como uma pessoa realiza suas ações, ou

seja,  é  um processo  complexo  que  direciona  a  forma  como os  indivíduos

perseguem suas metas e/ou seus interesses, considerando também os meios

que  são  utilizados  para  a  realização  dos  objetivos.  No  presente  trabalho

entende-se que a motivação é o estimulante para a execução de qualquer

tarefa. 

Baseando-se nas teorias da psicanálise e da psicologia experimental,

Maslow  (1991)  explora  tanto  a  natureza  humana  quanto  suas  diversas

manifestações. Assim, ao falar das necessidades dos indivíduos, ele fala sobre

motivações e sobre a própria essência da vida.

Os estudos do referido autor enfocam o desenvolvimento humano e

em como este processo ocorre, com o entendimento de que as pessoas têm

necessidades complexas que podem ser apresentadas através do que o autor
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chama de hierarquia. O estudioso argumenta que o ser humano é um animal

carente e afirma que, por esta razão, o ser humano raramente pode alcançar

o estado de satisfação completa, exceto em pequenos períodos de tempo.

Nesta  perspectiva,  é  esta  constante  insatisfação  uma  grande

motivadora.  Sabendo  disso,  é  necessário  que  os  professores  estejam

motivados a praticar o ensino, pois a sala de aula é, como parte do ambiente

de  aprendizagem,  um  dos  agentes  mais  influentes  das  experiências

emocionais desenvolvidas na escola. Entretanto, o que pode ser observado

são as dificuldades em desenvolver a motivação entre os professores, gerada

a partir de sentimentos conflituosos relacionados às instabilidades sociais, o

que reverbera no desenvolvimento do sentimento de segurança, por parte do

professorado, dentro desta perspectiva.

A necessidade de segurança é, segundo Maslow (1991), parte de uma

construção  de  necessidades  psicológicas  inerentes  ao  ser  humano  e  está

unida a ela, num conjunto contínuo de ideias, pelas necessidades de amor,

estima e autorrealização. Conforme o autor, ela é "un movilizador activo y

dominante de los recursos del organismo" (1991, p. 27), especialmente em

ambientes estressantes. 

Como  uma  necessidade  básica,  a  segurança  só  é  satisfeita  pelas

relações interpessoais, porque relações humanas saudáveis, ou seja, aquelas

que fornecem todos os subsídios para as necessidades a serem atendidas,

podem ser terapêuticas no sentido da autorrealização.

São os ambientes de conflito, como a realidade dos professores do

ensino  fundamental  no  Brasil,  por  exemplo,  que  denotam  a  ausência  de

segurança. A observação desta necessidade, em particular, deve ocorrer em

ambientes onde a crise de segurança existe.

Durante alguns períodos, conforme Souza (2016), o ensino da língua

espanhola  alcançou  maior  destaque  na  educação  brasileira,  porém,  ao

observar o quadro geral da língua na educação do país, a figura que aparece

não  é  satisfatória,  pois  é  o  resultado  de  várias  mudanças,  alterações  e

interpretações, que configuram um quadro de instabilidade.

As formas derivadas da instabilidade, como aquelas manifestadas nas
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inconsistências  do  ensino-aprendizagem do  espanhol  no  Brasil,  podem ser

propícias  a  bloquear  o  desenvolvimento  do  sentimento  de  segurança  nos

professores da categoria, já que a estabilidade é um dos componentes desta

necessidade básica, segundo Maslow (1991, p. 15).

No panorama atual de incertezas e contradições, a presente pesquisa

se  baseia  no  seguinte  problema:  Qual  é  a  relevância  do  impacto  da

segurança,  como  uma  necessidade  básica  que  influencia  o  desempenho

motivacional,  na  realidade  dos  professores  de  espanhol  como  língua

estrangeira?  Assim,  nosso  principal  objetivo  é  analisar  as  possíveis

implicações da segurança, como componente motivacional, sobre a realidade

dos professores de espanhol como língua estrangeira.

Nesta perspectiva, a pesquisa é dialética e a metodologia aplicada é a

abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada através da Internet,

especificamente a partir de um formulário do Google, que ficou disponível aos

participantes durante 40 dias. Os sujeitos da pesquisa foram 16 professores

afiliados à "Associação de Professores de Espanhol do Estado de Pernambuco"

(APEEPE).  A pesquisa foi  desenvolvida através de um questionário com 15

perguntas  objetivas  sobre a  relação trabalho-motivação-segurança desde a

perspectiva dos professores. A análise foi realizada com a ajuda do próprio

Google Forms, pois a plataforma tem, como ferramenta, recursos e gráficos

que ajudam no processo de interpretação das informações.

RESULTADOS E/OU DISCUSSÕES

100%  dos  professores  afirmaram  que  estão  preocupados  com  o

ambiente  escolar.  81,3%  acreditam  que  a  escola  se  preocupa  com  sua

satisfação  profissional  e  pessoal  (esta  última  em  menor  grau  do  que  a

primeira,  representada  por  um  total  de  75,1%).  Todos  os  professores

concordam ou  concordam fortemente  com o  sentimento  de  realização  em

relação  à  profissão  docente  e,  na  mesma  perspectiva,  eles  gostam  do

ambiente em que trabalham. É interessante notar, no entanto, que a maioria

(87,6%) se sente bem-vinda em sua profissão, mas está decepcionada com
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sua avaliação profissional (81,3% dos participantes). Todos os participantes

discordam ou discordam fortemente que os representantes políticos tomam a

melhor  decisão  para  sua  área  de  trabalho,  e  a  maioria  dos  participantes

(87,5%) não acredita que as decisões organizacionais na política educacional

interfiram positivamente com seu sentimento de satisfação dos professores.

93,8% dos membros da pesquisa relataram sentir-se realizados (motivados)

sempre  que  ensinavam.  Metade  dos  entrevistados  não  concorda  que  as

políticas  atuais  de  educação  pública  lhes  dêem  alguma  segurança  no

emprego. É impressionante que 37,5% dos participantes não acreditam que a

escola onde eles trabalham esteja localizada em um ambiente físico onde se

sintam seguros,  embora  mais  da  metade (62,5%)  tenham respondido  que

acreditam que o ambiente físico onde a escola que trabalham está localizado

é seguro. 87,6% acreditam que a profissão está positivamente relacionada à

sua segurança mental, e a maioria deles (56,3%) concorda que o ensino lhes

oferece a estabilidade que sentem que precisam para se sentirem seguros;

mais uma vez, o índice daqueles que discordam da proposta da declaração é

impressionante  (43,8%).  87,5%  dos  formados  em  língua  espanhola  que

participaram  da  pesquisa  disseram  que  se  sentiam  seguros  na  profissão

docente.

CONSIDERAÇÕES 

O esforço para constituir a pesquisa, existente até então, não resulta em

conclusões  definitivas,  embora  aponte  para  a  presença  do  sentimento  de

segurança na constituição dos professores entrevistados. Mesmo o objeto de

estudo, a segurança como um aspecto motivacional, é complexo e não linear.

Compreender a segurança a partir da perspectiva de um fator motivacional do

ponto de vista dos professores de espanhol no estado de Pernambuco requer

a percepção de múltiplos fatores que passam por aspectos sociais,  físicos,

econômicos e psicológicos atravessados pela reprodução do capitalismo.

A pesquisa foi realizada com o objetivo de revelar elementos essenciais

da segurança à qual os professores de espanhol como língua estrangeira da
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rede estadual de educação de Pernambuco associada à APEEPE estão sujeitos.

A partir desta perspectiva crítica, a análise abordou os dados coletados com o

objetivo  de  compreender  a  situação  atual  e  a  posição  destes  agentes  de

ensino. As respostas e declarações dos professores participantes mostram a

existência  de  um sentimento  de  segurança  no  exercício  de  sua  profissão,

materializado,  sobretudo,  pela  forma  como  sua  atividade  docente  é

organizada  -  embora  haja  discrepâncias  em termos  da  preponderância  de

sentimentos  relacionados  a  questões  relevantes  neste  contexto,  como  a

desvalorização dos professores e as ações dos políticos no campo do ensino

do espanhol como língua estrangeira.
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