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RESUMO 

 
 

O desígnio dessa pesquisa e dos estudos nela contidos, foi conhecer e averiguar a fundo como 

a motivação impacta na vida das servidoras serventes nas EMEIS de Frederico Westphalen, e 

o desafio que a liderança percorre ao promover essa motivação ás suas lideradas serventes. Por 

tanto foi construída uma pesquisa qualitativa, quantitativa e bibliográfica Foi por vias da 

aplicação de dois questionários, entre o período de 04/10/2021 á 14/10/21, que foi possível 

coletar dados, os participantes foram 15 profissionais em que 11 foram serventes e 4 foram 

diretoras. A análise detalhada de cada questão deixou evidente que nem todas as serventes 

trabalham motivadas e sendo motivadas por suas líderes, que há alguns problemas que 

impactam de modo negativo no trabalho das mesmas e em consequência, em seu bem estar e 

rendimento laboral. A demais foram contemplados os motivos pelos quais há desmotivação. 

Destarte, concluiu-se que o desafio da liderança em promover a motivação das serventes tem a 

ver com a falta de capacitação das líderes, notando-se que há a falta de reconhecimento, 

valorização, falta de seguimento dos 5 princípios norteadores da Administração Pública, onde 

é enfatizado a falta de impessoalidade das líderes para com as lideradas. Em que essas e outras 

variantes delineiam uma realidade que pode ser revista e melhorada, ou seja, as serventes podem 

ser valorizadas, engrandecidas e apoiadas, assim a qualidade do serviço prestado será 

maximizada e o líder que é líder pode e tem capacidade para tanto. 

 
PALAVRAS CHAVE: MOTIVAÇÃO, LIDERANÇA, SERVIDORAS SERVENTES, EMEIS, 

FREDERICO WESTPHALEN. 



ABSTRACT 

 
 

The purpose of this research and the studies contained therein, was to know and investigate in 

depth how motivation impacts the life of servants in Frederico Westphalen's EMEIS, and the 

challenge that the leadership goes through when promoting this motivation to its female 

servants. Therefore, a qualitative, quantitative and bibliographic research was built. It was 

through the application of two questionnaires, between the period of 10/04/2021 to 10/14/21, 

that it was possible to collect data, the participants were 15 professionals in which 11 were 

servants and 4 were directors. The detailed analysis of each issue made it clear that not all 

servants work motivated and being motivated by their leaders, that there are some problems 

that negatively impact their work and, consequently, their well-being and labor performance. 

The others considered the reasons for lack of motivation. Thus, it was concluded that the 

challenge of leadership in promoting the motivation of servants has to do with the lack of 

training of leaders, noting that there is a lack of recognition, appreciation, lack of following the 

5 guiding principles of Public Administration, where the lack of impersonality of the leaders 

towards the led is emphasized. In which these and other variants outline a reality that can be 

revised and improved, that is, servants can be valued, enhanced and supported, thus the quality 

of the service provided will be maximized and the leader who is a leader can and has the 

capacity to do so. 

 
KEYWORDS: MOTIVATION, LEADERSHIP, SERVANT SERVANTS, EMEIS, 

FREDERICO WESTPHALEN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A motivação é relativa ao movimento, ao mover, todo ser humano que sente-se 

impulsionado tende a viver melhor e mais firmemente. Pessoas em geral, que são e se sentem 

motivadas, vivem a vida com maior qualidade e felicidade. 

           No decorrer dos anos foi possível observar que no mundo do trabalho, no meio 

empresarial, a motivação deve estar presente junto aos colaboradores, junto aos servidores de 

uma organização. Anos atrás antes da Revolução Industrial, vimos que pessoas não eram 

valorizadas e mais do que isso, elas não tinham muito de seus direitos atendidos e respeitados. 

Situações precárias relativas ao trabalho dentro de uma organização eram vividas, os 

servidores não tinham a palavra, apenas deviam trabalhar e produzir de forma cada vez mais 

crescente, como se fossem meras máquinas. Ao longo dos anos, após muita luta de 

reivindicação de direitos, os trabalhadores conseguiram muitas conquistas, que ao passar do 

tempo, foram sim se intensificando e melhorando a vida de cada trabalhador. 

Dentre dos mais recorrentes temas que são colocados em pauta, temos a motivação e 

suas particularidades em detrimento do serviço público tanto quanto no privado, uma vez que 

nossas ações quanto indivíduos que pensam e sentem, são baseadas em estados de bem estar e 

ânimo, até mesmo e em especial no meio em que vivemos. 

Observando o atual cenário dos serviços prestados pelos servidores públicos, é visto que 

muitos são esses tipos de serviços, cada um com sua relativa importância agregada, completos 

por suas singularidades e complexidades. Serviços esses que são prestados pelos servidores em 

instituições de assistência social, assistência à saúde, e nos meios públicos educacionais, são 

vários os segmentos de atuação do serviço público. 

E em todos esses meios é preciso a seguridade de qualidade de atendimento e execução 

do trabalho realizado, aonde é evidenciado o importantíssimo papel da motivação dos pilares 

do serviço público, que são os servidores. Em que o bem estar social coletivo é derivado de 

trabalhos prestados com qualidade. Complementa Suzuki (2015, p.8) que é “necessária a busca 

de qualificação por meio da motivação constante dos servidores que compõe as instituições 

para sanar estas exigências e promover o bem estar coletivo”. 

Advindo dessa atual conjuntura, o princípio do estudo aqui presente, vem a partir da 

motivação dos funcionários públicos, será discorrido aqui, sobre os desafios da motivação dos 

servidores públicos, citando o caso das serventes em escolas de educação infantil do município 

de Frederico Westphalen, relacionando a importância dos líderes na gestão pública como sendo 

agentes capazes de  observar,  avaliar  e  motivar, e  peças fundamentais na promoção da 



motivação das serventes, fazendo com que assim, as mesmas tenham um maior desempenho, 

consigam melhorar seu rendimento, seu processo de trabalho, sua produtividade na prestação 

do serviço que lhe é proposto, bem como diminuição de rotatividade, esses trabalhadores terão 

verdadeiros impulsos para dar muito mais do que é demandado. 

Por tanto “[...]a soma do processo de construção da autoestima do servidor, está 

intimamente relacionada às características peculiares de cada ambiente profissional” 

(FREITAS 2010, p.13). É dentro da organização em cada particularidade, que a autoestima dos 

servidores está e mostra-se presente. 

Líderes e administradores públicos que buscam em sua organização, além da 

produtividade, engajar seus funcionários, para que os mesmos executem um bom trabalho no 

mesmo tempo que sentem-se prazerosos desenvolvendo o que é proposto, é uma ótima aposta 

no que tange a eficiência dos serviços prestados, dentro dos princípios da administração pública. 

Completa Freitas (2010, p.14) “[...] com estas ações o administrador contribui para uma 

melhora significativa em relação à qualidade dos serviços oferecidos as pessoas, e estes tornam 

as organizações mais comprometidas com o cidadão”. 

Ao nos referirmos a serviço público sempre é citado a questão de que são poucos os que 

trabalham bem, que a maioria trabalha com falta de vontade, tudo por serem assegurados de 

estabilidade no cargo, devido a serem concursados, mostram um desempenho ruim frente a 

sociedade. No entanto é fácil apontar e rotular de forma generalizadora um grupo todo, por 

erros particulares de alguns, só que nem sempre esses que não trabalham da melhor maneira, 

são valorizados e motivados quanto pessoas e colaboradores isso é o que gera o ponto de partida 

do problema. 

Os cidadãos são os lesados e impactados ao fim de todo processo, pois demandam do 

serviço dos funcionários públicos em que muitos estão desvalorizados e desmotivados, só que 

todos nós cidadãos contribuímos para receber um bom tratamento e um qualificado serviço, 

então isso se mostra um grande descaso. Corrobora Silva dizendo (2018, p.18) “[...] há um 

círculo vicioso em que os servidores se sentem desvalorizados e esquecidos pelos governantes 

e desprestigiados pelos usuários dos seus serviços, [...] aos cidadãos contribuintes resta 

submeter-se ao resultado disto tudo que, às vezes, chega ao descaso”. 

Portanto, o tema deste estudo tem a ver com o Desafio da Liderança na promoção da 

Motivação dos Servidores Públicos, sendo delimitado ao caso das lideradas serventes em 

escolas infantis do município de Frederico Westphalen. Consequentemente, o problema de 

pesquisa definido para analisar a situação foi o seguinte: Que fatores motivacionais poderiam 

ser traçados pelas lideranças das escolas infantis, para estimular a motivação no trabalho das 

servidoras públicas serventes? 



Tratando da definição dos objetivos de estudo, este foram definidos em geral e específicos, 

sendo o objetivo geral definido como: Identificar os fatores motivacionais que poderiam ser 

traçados pela liderança das escolas infantis, para estimular a motivação no trabalho das 

servidoras públicas serventes das EMEIS de Frederico Westphalen. E, os objetivos específicos 

são os seguintes: 

 Identificar através da literatura vigente os principais conceitos que versam a respeito da 

motivação e da liderança; 

 Apresentar as principais características da Administração Pública; 

 Discorrer acerca das implicações da motivação e da Liderança na produtividade e 

rotatividade dos colaboradores; 

 Avaliar a questão motivacional dos servidores públicos serventes nas EMEIS; 

 Entender como serventes avaliam sua líder agente motivadora, e como se auto avalia 

cada líder; 

 Propor meios e ações que os líderes da gestão pública das escolas podem executar para 

estimular a motivação das serventes. 

Em termos de justificativa do estudo, importa salientar que o tema advindo da 

problemática pensada e discorrida aqui no presente trabalho, foi escolhido devido a clara 

verdade de que o saber, sobre a motivação é de grande valia tanto para organizações públicas 

quanto privadas, se a motivação existe ou não é estimulada pelos líderes dentro da organização, 

diversificados problemas surgem e espelham-se diversos problemas atrelados a falta do 

conhecimento sobre as fatores motivacionais, o que leva a muito descontentamento dos 

servidores públicos. 

No caso deste estudo o problema aqui discorrido é sobre que fatores motivacionais que 

poderiam ser traçados pelas lideranças das escolas infantis, para estimular a motivação no 

trabalho das servidoras públicas serventes. 

Estamos hoje na realidade de organizações públicas, escolas infantis entre outras, em 

que o descontentamento e desmotivação são fatores presentes e predominantes, chegando em 

patamares tão grandes, fazendo com que servidores infelizes apresentem desempenho baixo 

frente a demanda, provocando em algumas serventes não só a desmotivação mas chegando até 

a situação de adoecimento e a desgastes físicos e mentais. 

E nesse viés entende-se que os estudos e pesquisas na área de motivação, sejam 

relevantes, visto que são capazes de sanar dúvidas, e fixar ideias, auxiliando os gestores e líderes 

da administração pública no encontro de soluções que amenizem situações difíceis, que melhore 

e até mesmo mude por completo realidades deficitárias no meio público. Concebe-se a partir 

disso que o estudo é bem-vindo e muito conveniente no que tange o entendimento sobre 



questões que mostram e levam a falta de motivação e o impacto direto na vida das serventes, 

observando e discorrendo sobre o caso das serventes em escolas de educação infantil do 

município de Frederico Westphalen. 

É cabível pontuar que, o que levou a essa escolha de pesquisa é também relevante 

tratando-se de produção acadêmica, pois é relativo a motivação envolta de uma problemática 

no caso das serventes, que ainda não foi anunciadamente pesquisada nesse município, em que 

seu enfoque é sobre a motivação das serventes públicas em escolas de educação infantil do 

município de Frederico Westphalen, mesma cidade em que está alocada uma das Unidades da 

Universidade UERGS. 

Ao mesmo modo que espera-se e julga-se que todos os resultados surtidos com a 

pesquisa, possam auxiliar de forma positiva o meio social, cada indivíduo pertencente ou não 

do ramo público, á todas as serventes, pesquisadores em geral, tal como os líderes da 

administração pública, posto que procuram respostas para causas, consequências e soluções 

vindas para determinada questão. 

Outrossim é de suma importância essa pesquisa, na formação pessoal da acadêmica em 

quanto pesquisadora, que procura um amplo de conhecimento sobre o tema proposto, o que 

consequentemente acresce no campo intelectual, pessoal e profissional. Nessa linha vê-se a 

grande conjuntura no conhecimento e a abrangência dos fatos reais que correspondem a área 

estudada. 

 
 

  



 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

A pesquisa aqui referida, teve a pretensão de mostrar de forma objetiva, a base teórica 

a ser usada na construção e desenvolvimento desse trabalho. Por meio do referencial teórico 

será possível abranger o conhecimento sobre o tema proposto, e entender as falhas dos líderes 

no processo de estimular as servidoras públicas, demostrando impactos diretos, até mesmo com 

o intuito de buscar corrigir falhas procurando ideias para o encontro de fatores motivacionais 

que as lideranças das escolas infantis podem traçar, para o estimulo da motivação no trabalho 

das servidoras públicas serventes. 

Partindo-se de dadas circunstancias, que foi averiguada a busca de contextualização 

clara e simplificada dos fatores de falta de motivação e quais atitudes devem ser tomadas para 

reverter o caso, foi buscada, trazendo uma análise breve do conteúdo que será submetido a 

estudos e no trabalho de conclusão de curso. 

 

  



2.1 Definições Conceituais de Motivação 

 
 

É clara e evidenciada que há uma grande necessidade de se ter conhecimento sobre tudo 

que envolve a motivação das pessoas, e no meio organizacional os gestores veem que para haver 

níveis maiores de produtividade e qualidade, conhecer sobre e buscar tomar atitudes, é mais do 

que oportuno, pois isso promove sim, uma mudança significativa da realidade deficitária. 

O termo motivação origina-se da palavra movere, vindo do latim, cujo seu significado é 

mover. A motivação refere-se ao querer atingir um objetivo, de almejar algo, ela vem de 

necessidades, desejos e vontades (SILVA, 2018). “A motivação é um estudo abrangente, um 

dos mais discutidos no âmbito administrativo, porém sua prática é de fundamental importância, 

pois provoca melhorias organizacionais nos processos internos e no comprometimento dos 

servidores” (RIBEIRO e OLIVEIRA, 2016, p.15). Em vista das abordagens á cima, entende-se 

que as necessidades, o querer, delimitam e originam a motivação de cada indivíduo, por tanto, 

entender quais são as necessidades dos colaboradores é o ponto de partida para motivar essas 

pessoas no ambiente organizacional, a partir dos desejos e necessidades dos colaboradores no 

meio de trabalho, a motivação promove melhorias, engajamento e qualidade. 

O autor Ivancevich (2008), fala que a motivação é a união de condutas que direcionam 

indivíduos a operar em busca de determinado e específico objetivo. Conforme Bueno (2002), 

devido as mudanças organizacionais, na estrutura do trabalho, até da busca que só cresce por 

maximização e otimização da produtividade, sobrevém nas organizações a carência dos 

profissionais e empreendedores, de entenderem cada aspecto ligado a motivação humana. 

Por seu turno, Silva (2018, p.16), define a motivação como sendo o “Fornecimento 

espontâneo de sugestões para melhorias do trabalho, receptividade a novas incumbências, 

franqueza nas respostas às perguntas [...], aceitação de desafios e aparência feliz são [...] sinais 

de motivação”. Os autores Silva et al. (2017, p.1), versam a respeito citando que “a motivação 

é um tema complexo, abordado por diversos pesquisadores que elaboraram teorias visando 

explicar o fenômeno motivacional e sua influência sobre o comportamento humano”. 

A motivação é um instrumento que faz parte da potencialização da produtividade, pois 

é determinante na conduta dos indivíduos dentro de uma organização, é o meio que leva ao 

melhor e maior desempenho das atividades propostas. São partes determinantes do 

comportamento das pessoas, os motivos, estando eles estritamente ligados ás necessidade de 

cada pessoas, ou seja, as pessoas são motivadas dadas suas necessidades (SILVA, 2018). 

Na ideia de Rezende (2008), apud Silva et al. (2017), a motivação é fator que determina 

o comportamento de cada pessoa, no meio organizacional tomando como exemplo, citam que 

a motivação é fator que leva indivíduos a desempenharem bem e de forma adequada as suas 



atribuições, assim apresentam resultados positivamente melhores, e mais produtivos a 

organização que está inserido. 

Tudo isso leva a deduzir que “Motivação é a força que estimula as pessoas a agir. No 

passado, acreditava-se que essa força era determinada [...] pela ação de outras pessoas, como 

pais, professores ou chefes. Hoje, sabe-se que a motivação tem sempre origem numa 

necessidade” (SILVA, 2018, p.5 e 6). A necessidade e o desejo de cada indivíduo pode ser 

diferente, por isso mesmo que a motivação de um nem sempre é a motivação do outro e vice 

versa, ela se difere em decorrência de cada pessoa e personalidade, tal como, cada indivíduo 

age de acordo com sua motivação que é o que lhe impulsiona. 

Subentende-se portanto que a “Motivação é o conjunto de fatores psicológicos 

(consciente ou inconsciente) de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais agem para 

determinar a conduta de um ser humano, provocando vontade e desejo para uma tarefa ou ação 

conjunta” (ALBUQUERQUE, SILVA e SILVA, 2019, p.8). Ela deriva das pessoas, é um 

processo de dentro para fora, algo de dento dos indivíduos que se externa. Portanto, pessoas 

motivadas ou desmotivadas, são reflexos de diversificados fatores. 

Sobre a motivação e desempenho Freitas (2010, p.22), indica que “O comportamento 

humano pode ser orientado fundamentalmente por objetivos, sejam eles conhecidos ou não, fica 

evidente o tamanho de sua importância de se associar atitudes motivacionais a esses objetivos”. 

Corrobora Silva (2018, p.6) com essa ideia, salientando que “[...] a motivação de uma pessoa 

depende da força de seus motivos (motivos aqui entendidos como desejos ou impulsos que 

ocorrem no interior dos indivíduos)”. A partir das definições conceituais aqui apresentadas 

observa-se a relação direta da motivação com as necessidades e desejos das pessoas sendo estes 

os que movem as pessoas para a ação. 

 
2.1.1 Teorias da motivação 

 
 

Existem diversos fatores que promovem motivação nas pessoas no ambiente 

organizacional, e a necessidade da remuneração é sim um desses fatores, só que em muitos 

casos, como na realidade dos servidores de cargos efetivos, o salário é fixo, então o ponto 

principal não está nesse viés, pois importam e muito, outros condicionantes, como os benefícios 

e as questões empíricas. “Evidenciando-se assim dificuldades dentre motivar servidores, 

variados autores criaram as teorias motivacionais, com abordagens que as diferem, sobre a 

perspectiva da motivação humana” (SILVA, 2018, p.5). O desempenho baixo dos servidores, 

o atendimento ruim, fora do que é esperado pelos cidadãos, justificam-se por meio das teorias 

da motivação, advindas dos pesquisadores e estudiosos. 



Na literatura, as teorias de motivação mais citadas por pesquisadores que se encaixaram 

positivamente no tema da referida pesquisa são: Teoria de Desempenho e Satisfação de Porter 

e Lawler; Teoria do reforço de Skinner; Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow; 

Teoria dos fatores higiênicos e motivacionais de Herzberg. 

 
• Teoria de Desempenho e Satisfação de Porter e Lawler. 

Os autores Rocha (2005) Oliveira (2008) apud Silva et al., (2017) falam de forma 

descritiva da motivação, indicando que ela deriva de quatro variáveis que interagem entre si, 

são elas: o Esforço que é realizado pelas pessoas no desenvolver das atividades, em detrimento 

de uma Recompensa, em que decorrência da mesma, há a geração do Desempenho, que se ele 

for animador, é então ligado a Satisfação no trabalho. 

 
• Teoria do reforço de Skinner 

Em relação a esta teoria, Pereira (2011) cita que a motivação é dada por experiências 

positivas e negativas que o indivíduo em quanto colaborador, retém no ambiente 

organizacional. A motivação é fruto dos acontecimentos que ocorrem no trabalho, tanto bons 

quanto ruins. Chiavenato (2004) indica neste sentido que a abordagem que diz respeito ao 

conteúdo, abarca as teorias que procuram mostrar um conjunto de necessidades humanas, que 

fazem parte do processo motivacional. Alinhado a isso, o autor pontua que a teoria do Reforço 

está ligada ao conteúdo, abraça outras teorias que avaliam e identificam a necessidade de cada 

pessoa. 

De acordo com esta teoria, dadas experiências, são capazes de dar surgimento a um 

sistema de recompensas e ou punições. Essa teoria detém igualmente o pensamento de que as 

consequências tem controle sobre as reações das pessoas. “A teoria do reforço diz que os 

comportamentos são controlados por suas consequências” (BORGES 2020, p.5). 

Conforme Chiavenato, (2004) apud Silva et al.(2017) essas teorias são parte de uma 

abordagem quanto ao conteúdo, elas retratam emaranhados de necessidades dos indivíduos, que 

são meios que atuam nos processos de motivação. Silva et al., (2017 p. 1), indica neste sentido 

que “Entre as teorias de motivação, uma importante teoria é a Hierarquia de Necessidades de 

Maslow que relaciona a motivação das pessoas a um conjunto de necessidades[...]”. A relação  

de motivação e necessidades das pessoas é presente na teoria da Hierarquia das Necessidades, 

criada por Abraham Maslow, é uma importante teoria em meio tantas outras que existem. 

Mas antes de discorrer sobre teorias de Maslow e Herzberg, destaco a ideia do autor 

Silva (2018) que fala do modelo Cognitivo de Motivações de Maslow e Herzberg, indicando 



que ele é agregado de pensamento e sentimentos. Propicia vantagens aos gestores, pois há maior 

controle, e encorajamento para observar e entender o comportamento de cada funcionário. 

 
• Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow 

É importante falar da teoria da Hierarquia das Necessidades de Abraham Maslow, 

indicando que essa teoria é demonstrada por uma pirâmide que contém as necessidades 

fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e autorrealização. 

Silva e Vimercate (2017, p.6), defendem que “Maslow via a motivação humana como 

uma hierarquia, subdividida em cinco necessidades, sendo as mais básicas na base da pirâmide 

até as mais elevadas de auto-realização no topo”. A base da pirâmide é das necessidades de 

sobrevivência, como são os casos do ar, da água e da comida; seguida após em 2°lugar na 

pirâmide pelas necessidades de segurança, relacionados a proteção e abrigo; Em 3° lugar na 

hierarquia apresentam-se as necessidades sociais, do amor, amizade de relacionamento com 

outros indivíduos; No 4° nível destacam-se as necessidades de autoestima, que abrange o 

respeito a si mesmo e ao próximo; E, na ponta da pirâmide, ou seja, em 5° lugar, vemos as 

necessidades de autorrealização, envolvendo a satisfação dos objetivos pessoais, a busca pelo 

desenvolvimento do melhor trabalho. 

Acerca dessa teoria Silva (2018, p.8), salienta que “[...] a satisfação das necessidades 

humanas é importante para a saúde física e mental do indivíduo, pois elas estão dispostas em 

uma hierarquia que inclui necessidades físicas, sociais e psicológicas”. E dentre os desafios da 

motivação dos servidores públicos, está a satisfação das necessidades humanas, fato que o 

presente estudo irá abordar na perspectiva de que servidores desmotivados, na maioria dos casos 

adoecem mentalmente, fisicamente, por conseguinte seu desempenho no trabalho não é bom. 

 
• Teorias dos fatores higiênicos e motivacionais de Herzberg 

O estudioso Herzberg pensando nos fatores que incidem e alteram o comportamento 

humano, fez a divisão deles em dois grupos, que são: - fatores Higiênicos em que, se tivesse 

ausência do mesmo ou fosse insuficiente, acarreta em insatisfação, no entanto, se atendidos, 

eles ainda não promovem a motivação, com exemplo disso temos: o salário, as gratificações e 

benefícios recebidos, segurança no cargo e as relações interpessoais no ambiente de trabalho. 

E os fatores Motivacionais em que a motivação é determinada por fatores da mesma, que são 

necessários aos colaboradores em exemplo dão-se: o reconhecimento, status, a responsabilidade 

confiada ao profissional, oportunidades e desafios propostos. 



Figura 1 – teoria X e Y 

 

Fonte: Silva (2018, p.12) 

São indubitavelmente distintas, pois a teoria X tem meios autoritários e controladores, 

é limitada, onde se define o trabalhador como sendo preguiçoso, não gosta e nem se quer faz 

questão de executar as tarefas propostas. Como oposição total temos a teoria Y a mesma é 

ilimitada, produz liberdade no que se refere participação, realização, ela maximiza potenciais, 

com maior confiança depositada no colaborador, abrindo brechas para aprendizado contínuo, 

capacitação entre outros, em que o colaborador gosta de desafios, responsabilidade de trabalhar 

e crescer na organização. 

Demonstra-se assim que “Em uma das teorias, o funcionário é relaxado, preguiçoso e 

gosta pouco de trabalhar. Já na outra, o funcionário gosta das responsabilidades e a busca dentro 

da empresa” (SILVA 2018, p.11). Ou seja, na teoria X o trabalho é mera obrigação é ruim, já 

na teoria Y, trabalhar é bom, o trabalhador gosta e sente prazer em sua função, faz com afinco, 

é prazeroso. 

Observa-se desta feita que “Em linhas gerais – com base nessas conclusões – Herzberg 

e seus colaboradores afirmam que as pessoas são motivadas apenas pelos fatores intrínsecos, 

[...] apenas o trabalho em si e os fatores que lhe são diretamente relacionados podem motivar” 

(FREITAS 2010, p.20). O trabalho em si é fator motivador, trabalhar proporciona satisfação 

pessoal, no que consta falar sobre colaboradores, pessoas que tem vontade de crescer, de 

aprender, de colaborar, tornam e tratam o processo de trabalho, como algo bom, que além de 

ganhar valor em dinheiro, benefícios, torna-se melhor como pessoa, pode ajudar a sanar a 

necessidade do outro. 



Sobre a teoria X a frase pontual é: não é algo agradável trabalhar, não é natural, o ser 

humano busca fugir das responsabilidades, ele tem preguiça. Os princípios da mesma são: 

pessoas evitam trabalho; uns trabalham apenas com pressão; os indivíduos são ordinários 

preguiçosos; evitam qualquer responsabilidade e preferem ser mandados. 

As ordens vindas dos gestores abarcam dinheiro, punições e coação, tudo para gerar 

maior empenho. “[...] Hipótese da mediocridade das massas”, parte-se [...] de que os 

trabalhadores possuem uma aversão nata à responsabilidade e às tarefas do trabalho, 

necessitando sempre de ordens superiores para render alguma coisa no trabalho” (MCGREGOR 

apud, SILVA 2018, p.11). Significando isso que pessoas que não tem o senso de ser proativo, 

responsável, de tentar ser melhor e fazer mais que é demandado, muitas vezes só vão para 

frente, só se mexem, com ordens e quando superiores ficam de olho, mandando e 

supervisionando. 

A teoria Y é evidenciada na frase: Se promovidas, as condições animadoras e favoráveis 

para execução de determinado trabalho, o mesmo é realizado com mais ânimo e afinco, é 

prazeroso. Os funcionários são dados como indivíduos que possuem responsabilidade, 

criatividade, eles são competentes, gostam de trabalhar, fazem com graça. Logo, é de suma 

importância que as organizações deem todo o necessário para que isso ocorra, como desafio, 

voz, credibilidade, além de materiais necessário e afins. 

Isto porque “Quando o ambiente de trabalho não é favorável fica mais difícil ainda 

manter a motivação de seus integrantes e, infelizmente, esta é a realidade de vários setores do 

serviço público” (SILVA, 2018, p.18). No caso de várias instituições públicas, a realidade 

deficitária é de falta de assistência, falta de recursos, materiais para desempenho das atividades 

públicas, por exemplo, nas escolas foco deste estudo, observa-se que as serventes precisam, 

para desempenhar sua função, de panelas e insumos, as que cuidam da limpeza precisam de 

produtos de limpeza, rodos, vassoura e afins, e, na falta desses, não há como realizar uma 

atividade e trabalhar motivado. 

 
2.2 DEFINIÇÕES CONCEITUAIS SOBRE LIDERANÇA 

 
 

A liderança é um meio influenciador dos indivíduos e grupos na realização de atividades 

e na procura de atingir objetivos. Onde uma pessoa capacitada, com olhar amplo, desenvolve 

grande influência e propicia engajamento dos funcionários no ramo empresarial. 

É um processo de adaptação o feito de gerir negócios, é a resposta para as mudanças e 

transformações globais do mercado. Os ambientes dinâmicos e complexos demandam de 

determinadas coisas, como por exemplo: é preciso que os líderes que são gestores do trabalho, 



constantemente, inovem, que se reinventem, que permeiem mudanças de percepção, tenham 

um olhar amplo em suas tomadas de decisões e execuções (SILVA, 2018). 

Rodrigues (2009), corrobora com esta ideia, dizendo que a liderança é um ato de 

influenciar, e que este reflete-se nas pessoas ao seu redor, tem capacidade de direcionar as 

mesmas a um bom desempenho em concordância com as próprias necessidades, tal como as da 

empresa que trabalham, consegue motivar, promover integração, tem grande relevância em 

relações humanas e empenho de cada um. Liderança é o ato de influenciar o comportamento 

das pessoas e levá-las ao bom desempenho de acordo com as suas necessidades e as das 

empresas nas quais atuam, é a habilidade de motivar, é o anseio de integrar pessoas em grupos, 

entre outras possibilidades. 

Importa salientar que “A liderança é um conceito antigo, que foi se tornando essencial, 

ganhando espaço e credibilidade dentro das organizações, pois é a chave para o seu sucesso por 

ser considerada como fator decisivo na motivação dos colaboradores” (RODRIGUES 2009, 

p.16). Por se mostrar importante delimitador do sucesso e crescimento dos negócios, como 

sendo capaz de puxar uma equipe toda para determinados fins e objetivos da organização tanto 

quanto pessoais de cada colaborador, temos o líder, cujo papel é necessário nas organizações 

frente aos processos. 

Para que possamos entender que cada líder tem sua especificação quanto seu método e 

meios que faz uso para liderar, salienta-se que há o líder coercitivo; dirigente; afetivo; 

democrático; modelador; e treinador e que que cada um tem seu lado positivo e negativo. 

O dirigente é um líder visionário perante a equipe, ele garante a motivação dos 

funcionários, pois há transparência, diálogo e engajamento; O líder afetivo, é aquele que presta 

atenção nas pessoas e nos processos que as mesmas desempenham, seus colaboradores 

recompensam ele com a lealdade e desempenho; Líder Democrático tem no cerne o consenso, 

as decisões e responsabilidades são dispostas e divididas entre a equipe, todos fazem parte de 

cada pedacinho de cada processo; O Modelador presta detalhadas informações, ele é bem 

exigente; E o líder treinador analisa os pontos fortes e fracos de cada colaborador, estuda esses, 

objetiva que hajam resultados positivos (SILVA, 2018). 

Atualmente os líderes entendem que o trabalho deve dar aos funcionários, a satisfação 

profissional tal como satisfação pessoal, esta segunda deve-se ter atenção especial, por isso a 

percepção sobre as necessidades individuais é relevante para os líderes, onde colaboradores 

tornam-se engajados e mais satisfeitos com o ambiente em que trabalham. 

Desta feito, fala-se da inteligência emocional que é compreender as emoções, gerilas e 

lidar com elas em busca de um resultado. Também diz respeito à capacidade de observar e 

entender aqueles que estão ao nosso redor. Ela é então para os líderes, um ponto essencial, onde 



eles tem maior contato com as pessoas, entendem melhor cada indivíduo, conhecem e 

compreendem o cerne do problema e ajudam prontamente. Isto porque, são nos problemas que 

os laços são vistos, em uma relação de troca de confiança, sem medos e sem muito receio. 

 
2.3 A RELAÇÃO ENTRE MOTIVAÇÃO E LIDERANÇA 

 
 

Importa desde já indicar que esta relação entre a motivação e a liderança é resultante de 

ações de uma administração que busca satisfazer e prover bem estar aos colaboradores. Sua 

base determina-se por demonstrações de reconhecimento, por gratificações e recompensas 

monetárias ou não. 

Isto porque “O comprometimento de um funcionário com o trabalho, tanto no setor 

público como no privado, decorre da motivação recebida por seus gestores” (RIBEIRO e 

OLIVEIRA, 2016, p.1). Os gestores devem por sua vez motivar os funcionários, sendo eles 

tanto públicos quanto privados, isso gera maior engajamento entre colaboradores. 

É necessário para o exercício eficiente do gestor público, que ele conheça bem seus 

colaboradores, os servidores públicos da instituição que comanda, partindo-se daí, pode então 

desenvolver meios e estratégias para motivar e manter a motivação dos servidores, para que 

eles sintam-se mais animados e prestem seus serviços com qualidade (SUZUKI, 2015). 

Deve-se ter o entendimento de que o homem vive em constantes mudanças e 

transformações sempre buscando novidades para renovar suas forças, e a motivação é uma mola 

que impulsiona o homem a dar o melhor de si no trabalho, seja dentro de empresas públicas ou 

privadas (FREITAS, 2010). 

O Importante é jamais dissociar liderança e motivação, definida como “o processo 

responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance 

de uma determinada meta” (SILVA, 2018, p.17). Não devemos separar a liderança da 

motivação e vice versa, isso é de grande valia, uma deve estar aliada a outra e forma que a 

liderança direciona e intensifica o trabalho coletivo para conquista dos objetivos. 

“O conhecimento da motivação humana é extremamente relevante para que o 

administrador possa [...] contar com o [...] auxílio de seus colaboradores. A motivação funciona 

como o resultado da interação entre o indivíduo e a situação que o envolve” (SILVA, 2018, p. 

5). A relação das pessoas com o trabalho, espelha-se em resultados, e a motivação está 

estritamente ligada, faz-se necessário por tanto, o gestor conhecer os aspectos acerca da 

motivação. 

A Administração Pública deve abarcar a ferramenta motivação, tal qual deve ser usada 

pelos líderes e gestores da administração pública que muitas vezes não a reconhecem, por tanto 



não fazem uso, acabam por não observar bem seus colaboradores por conseguinte não tomam 

atitudes necessárias (RIBEIRO E OLIVEIRA 2016). 

Atualmente há uma ligação entre trabalho e desmotivação, e no ambiente organizacional 

é preciso existir o trabalho do gestor sendo quem motiva seus colaboradores. Suzuki (2015, 

p.18) afirma que é “[...] possível conferir uma ponte entre a desmotivação que representa um 

fato real presente no ambiente de trabalho, confirmando a necessidade e importância do 

constante trabalho gestor motivador do funcionário”. 

Conforme orientam Ribeiro e Oliveira (2016, p.15) “O gestor público deve estar atento 

à importância deste fator, para alcançar um atendimento e prestação de serviços de qualidade 

que induza a administração pública à eficiência”. Isso quer dizer que para que exista a eficiência 

nos serviços prestados a sociedade, os gestores públicos devem estar antenados sobre a 

motivação. 

A luz da motivação e liderança, um ótimo contraponto é percebido, o gestor não motiva, 

e sim, ele provoca a motivação, “dá o caminho das pedras”, incita isso, promove meios para 

que os colaboradores consigam alcançar a mesma. Afirmando Silva (2018, p.6), que “[...] de 

fato uma pessoa não é capaz de motivar outra não pode, no entanto, significar que o fenômeno 

da motivação deva ser desconsiderado pelos gestores. Muito pelo contrário, os gestores 

precisam estar atentos à motivação de seus colaboradores”. 

Esclarece Silva (2018) que os líderes não conseguem motivar, mas devem ser aptos, ter 

habilidade e conhecimento para despertar aos funcionários, ou fixar a sua motivação no meio 

organizacional. Vê-se que é bem complexa a tarefa do agente motivador, pois é preciso entender 

o individual e o coletivo dos colaboradores, abrindo espaço para descentralização do poder, que 

hoje é partilhado em meio ao serviço público (SUZUKI, 2015). 

Ainda para Silva (2018, p.5), “Um dos grandes desafios do gestor público é motivar os 

colaboradores, torná-los direcionados, satisfeitos e naturalmente comprometidos para alcançar 

as metas, os objetivos propostos”. Fala-se dos desafios da liderança em motivar os servidores 

públicos, e a presente pesquisa aborda de modo geral o desafio da liderança na promoção da 

motivação dos servidores públicos, que abraça essa questão de líder como agente motivador, 

que tem essa responsabilidade e mostra dificuldades. 

Aponta Suzuki (2015, p.26), que “[...] o processo de motivar não depende apenas do 

gestor, mas dos conhecimentos e responsabilidades das pessoas, já que as diferenças dos 

regimes de trabalho e funções são também diversificadas, [...], alguns necessitam de mais 

motivação que outros”. A motivação precisa partir das pessoas em si, bem como dos gestores 

que administram os processos, o conhecimento e o modo como desempenham o trabalho parte 

de cada pessoa, mas o desafio da motivação dos servidores, encontra-se em funcionários de 



cargo efetivo que querem fazer o melhor, e não são bem assistidos, tal como, não tem muitas 

vezes, as ferramentas devidas, seus feitos não são acompanhados de comunicação e sugestões 

construtivas. Exemplo de falas como contribuições do líder: 1- muito bem, obrigado, ficou bom, 

desempenhou um belo papel. 2- precisamos conversar em tal hora, poderia rever essa questão, 

pode melhorar tal serviço, não está correto o que acha de fazer de tal modo, podemos avaliar 

sua sugestão. 

Como dever do líder e do funcionário é preciso, que ambos se auto avaliem, e procurem 

conhecimento e formação, isso só tem a acrescer, demandas em prol do bem coletivo, são 

atendidas, com serviços de qualidade, em que os servidores desempenham seu papel com 

eficiência e eficácia. Ambos devem respeitar hierarquia, no entanto cada um tem de trabalhar 

mesmo para realmente fazer jus ao seu cargo a sua função, para que não haja conflito, devido a 

processos mal feitos. O líder deve agir como tal, para que liderados não fiquem sobrando, com 

falta de coisas, com precariedades e demandas que surgem de pedidos não ouvidos. Bem como 

o liderado deve fazer seu melhor tentando usar o que tem e se na falta de coisas e se estiver 

prejudicado deve pedir ajuda. 

 
1.4 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇO 

PÚBLICO ENFATIZANDO A IMPESSOALIDADE 

 
Iniciamos este ponto destacando que “A Administração Pública refere-se à gestão de 

bens e interesses da comunidade, no âmbito federal, estadual ou municipal, cuja finalidade é a 

satisfação das necessidades públicas” (RIBEIRO e OLIVEIRA 2016, p.3). A gestão da 

administração pública deve prover o bem coletivo, satisfazer as necessidades dos cidadãos. 

Sobre o serviço público falamos que é o serviço prestado em prol da utilidade pública, 

visando a coletividade, satisfação de suas necessidades, onde o Estado entende como importante 

dentro de seus deveres e é prestado por ele mesmo, sob o regime de Direito Público. É toda e 

qualquer atividade material executada e fornecida pelo Estado, ou pela pessoa que age em prol 

de execuções das funções administrativas tendo uma permissão legal e da constituição para 

tanto (FREITAS, 2010). 

O LIMPE é a sigla dada pelos cinco princípios norteadores da Administração Pública. 

São a base das atividades administrativas em que as mesmas tem função de regular ações de 

todos os administradores, servidores e órgãos públicos. 

Sobre princípios constitucionais da administração pública é visto que a Constituição 

Federal de 1988 promoveu inovação por meio deles, ao consagrar no texto constitucional que 

a Administração Pública em todos níveis, sendo ela direta ou indireta, deve obedecer o (LIMPE) 



que são dados como os 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. Conforme determina o art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 a 

Administração Pública sendo ela direta e indireta, sendo parte de qualquer Poder da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deve obedecer os princípios da legalidade, 

moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência (FREITAS, 2010). 

Destaca-se a impessoalidade como um dos quesitos chave desse projeto de pesquisa, 

sobre os desafios da motivação dos servidores em como os líderes podem auxiliar nesse meio. 

Vejo que tanto líderes quanto colaboradores, devem trabalhar de forma impessoal, não havendo 

troca de interesses e por isso tratamento desigual e privilégios a uns e o pior á outros, um líder 

da administração pública deve seguir completa e efetivamente os 5 princípios norteadores. O 

“Princípio da impessoalidade: com base nesse princípio, é proibido à Administração Pública 

estabelecer privilégios ou garantias diferenciadas a pessoas específicas, prevê igualdade no 

atendimento entre todas as pessoas” (RIBEIRO e OLIVEIRA, 2016, p.4). 

Enfatiza-se esse princípio, pois é um dos mais importantes, e se os líderes não 

trabalharem de forma impessoal, não haverá um desempenho qualificado de seu papel, se 

servidores não forem impessoais no cumprimento de suas atividades não haverá um trabalho 

bem feito, de atendimento justo aos cidadãos. Aqui entramos no quesito politicagem, que seria 

um fator primordial da falta de impessoalidade advinda dos líderes, onde não reivindicam 

melhoras para seus superiores, pois não querem se indispor com chefes da secretaria até mesmo 

com o prefeito, então as reclamações dos servidores públicos e pedidos de melhora não são 

atendidos. 

Em uma acepção ativa,  esse princípio conforme o art.37, caput e § 1º, da 

Constituição Federal, tem de ser entendido em duas faces, a primeira face é de quem 

propaga e atua as ações do estado não é a pessoa (a pessoa do agente) e sim é uma 

entidade ou órgão. Exemplo, não é o senhor Promotor o agente, que julga, ele apenas em 

detrimento das leis e do órgão que ele está, no caso o MP, ele toma decisões pautado em 

concepções legais, é um trabalho muito humano, que deve ser impessoal (GARCIA, 

2002). 

Em acepção passiva, pelo outro lado ainda conforme Garcia (2002) é necessário 

que a Administração trabalhe com tratamento igualitário e justo para com todo cidadão 

que está em posição parecida, o que se percorre em ações que vão gerar efeitos que 

alcancem a todos os administrados que se encontram todos em mesma situação jurídica 

ou infortunada, que mostra a ação imparcial do agente público. 

Não deve-se haver interesse particular sobre quaisquer que sejam os atos 

administrativos tomados por qualquer agente público. É importantíssimo que haja 



tratamento impessoal tanto partindo-se dos líderes, bem como impessoalidade no 

tratamento de servidores para com os cidadãos que recebem seus serviços e produtos. 

É mais citado e visto que a impessoalidade deve estar junto ao servidores na 

relação do servidor e população. Ou seja ao servir os cidadãos é necessário um tratamento 

justo e igualitário, sem distinções de poder financeiro, de ser amigo ou conhecido e sem 

a troca de favores. E esse projeto sobre outra ótica, mostra o quão importante é a 

impessoalidade na relação líder e liderado. É necessário que o líder trate seu liderado de 

forma justa, sem interesses ligados, no caso das serventes, elas serão melhor ouvidas, 

avaliadas, em consequência motivadas e valorizadas. 

Corrobora Suzuki (2015), com Freitas indicando que após a C.F de 1988, os 

servidores de cargo efetivo, ficaram imobilizados em seu cargo de ingresso público, 

acabando com quaisquer chances de movimento e crescimento funcional que era garantia 

de crescimento e obtenção de cargo um superior. Ou seja, “[...]desde que concluído curso 

superior compatível, mediante vagas disponibilizadas em concurso interno. Com isto, 

muitos servidores sentem-se desmotivados em buscar qualificação” (SUZUKI, 2015, 

p.22). Para conquista de cargo superior, para a promoção de cargos mais altos, faz-se 

necessário que o servidor seja formado em nível superior relativo ao cargo e que participe 

e seja aprovado em concurso interno, isso desmotiva a busca pela melhora do serviço, 

por maior qualidade nos serviços prestados, sendo mais difícil do que no setor privado, 

pois, mesmo que os servidores de cargo efetivo desempenhem ótimo trabalho, não podem 

ser promovidos, no serviço público. 

Sendo assim, “A qualificação profissional tornou-se a ferramenta indispensável para o 

servidor público [...] o que público almeja [...] é um servidor profissional, competente, 

comprometido e motivado para prestar serviços que satisfaçam suas necessidades” (SUZUKI  

2015, p.24). Todo cidadão demanda atendimento qualificado quando procura um serviço 

público, e servidores qualificados para o cargo que desempenha, faz muita diferença, pois a 

pessoa saberá trabalhar, fará bem e mais rápido o que é necessário. 

 
2.4.1 Motivação aliada ao meio organizacional 

 
 

Para o desempenho qualificado dos serviços propostos a cada trabalhador, demanda 

necessariamente entendermos o que a motivação é, e o que motiva cada indivíduo. Isso se revela 

em qualidade de vida das pessoas, do sucesso e sobrevivência dos colaboradores e empresas. 

A organização deve ser promotora da motivação por meio de palavras de 

reconhecimento, abordagens qualificadoras, espaço de sugestões. De acordo com Ribeiro e 



Oliveira (2016, p.15) “[...] através de conforto, reconhecimento, gestão participativa, 

instrumentos que aumentem o entusiasmo do profissional com o trabalho, gerando aumento da 

produtividade e por decorrência, o avanço organizacional”. 

A motivação abarca manifestações biológicas, emocionais e sociais, e é um instrumento 

de processo, e sua responsabilidade é o direcionamento dos comportamentos relativos a 

conquista dos objetivos propostos, é por aí que as pessoas buscam a dar muito mais do que o 

esperado, e assim espelha-se na conduta dessas pessoas dentro das organizações (DUTRA, 

2016). 

Na organização o processo motivacional é o ponto principal da gestão estratégica e 

resultados em que o seu diferencial marcante é o equilíbrio da capacidade de produzir e da 

motivação dos colaboradores (ALBUQUERQUE, SILVA e SILVA, 2019). A motivação das 

pessoas em uma empresa, perpassa por um processo, que precisa de tempo, custos e a grande 

participação do gestor e colaborador, a motivação é um contínuo processo que demanda 

melhoramentos constantes, o líder ou o gestor que é bom, tem o papel fundamental na direção 

da motivação de cada colaborador em sua empresa (SILVA et al., 2017). 

A motivação aliada as organizações, gera trabalho e prazer que dados fatos, são 

explicitados por Freitas (2010), indicando que não há como não haver sucesso quando se 

trabalha com prazer, tendo prazer no que se faz, o trabalho não é mais algo sem ligação 

emocional, mero afazer, ele torna-se uma tarefa agradável e bem feita. Sem contar que até para 

saúde o prazer é ótimo pois ele ativa em nosso cérebro a endorfina, que reflete em nosso corpo 

o bem estar, e o melhor junto de posteriores substancias em nosso organismo, gera menos 

estresse, desacelera batimentos e dá um bem estar, uma sensação boa. 

Sobre os colaboradores e suas alianças, completa o autor Bergamin (1997) citando que 

as pessoas que se sentem parte, membros da empresa que trabalha, sentem-se motivadas, elas 

trabalham bem quando elogiadas, em suas ações na cooperação dos processos, essas pessoas a 

partir disso, buscam amizade dos colegas colaboradores, para que esses estejam ao seu lado, 

por que buscam liberdade no encontro de relacionamentos afetuosos no trabalho. 

Sobre o desenvolvimento dos impulsos motivacionais das pessoas, é de acordo com cada 

indivíduo, depende de suas particularidades, e isso interfere totalmente na vida pessoal e 

profissional das pessoas. Neste sentido, Albuquerque, Silva e Silva (2019, p.9), indicam que 

este “[...] se dá de forma intrínseca em que cada pessoa desenvolve impulsos motivacionais 

distintos em momentos diferentes, assim, reconhecendo que estas forças afetam diretamente a 

maneira de encarar o trabalho e suas próprias vidas”. 

Importa destacar que em geral nas organizações, as pessoas que a compõe, são de 

diferentes culturas e histórias,  então elas se portam  de acordo com sua personalidade e 



motivação em seus diversos aspectos. E, é importante mostrar aos superiores meios que podem 

ser seguidos, ações que podem ser tomadas, que por sua vez são capazes de gerar benefícios a 

motivação dos colaboradores. Nessa linha cita Freitas (2010, p.16), que “Embora muitas vezes 

não seja fácil, é interessante mostrar aos superiores algumas sugestões que se seguidas, como 

consequência poderão de alguma maneira beneficiar a motivação de seus funcionários”. 

Muitas pessoas são motivadas ao lucro, pelo dinheiro, então o comportamento das 

mesmas é voltado com afinco para tanto. Cita o autor Silva (2018, p.5) “As teorias de 

motivação, no trabalho, normalmente se preocupam mais com as razões do que com as 

habilidades que levam os recursos humanos a realizarem suas tarefas melhor do que os outros”. 

Razões que refletem na realização e desempenho dos colaboradores são partes que cabem nas 

avaliações preocupadas das teorias da motivação, as teorias buscam entender e conhecer as 

ações e como são desenvolvidas por parte de cada indivíduo. 

Fatores motivacionais segundo Freitas (2010), influenciam imediatamente na conduta 

das pessoas e por conseguinte no seu desempenho dentro da organização. A motivação e 

desempenho são discorridas em 3 importantes definições que são motivação; comportamento; 

e desempenho, e são eles interligados entre si. 

Os seres humanos tem a motivação baseada em vantagens éticas e psicológicas, como 

sendo o reconhecimento pelo trabalho prestado. E é necessário haver parceria entre funcionários 

e organização, onde as pessoas dão sua contribuição e a organização por sua vez lhe incentiva, 

é essa troca de contribuições mútuas que é importante, que mantém o equilíbrio da organização. 

Em afirmativa cita Freitas (2010, p.24), que “O equilíbrio organizacional está ligado [...] na 

troca de incentivos e contribuições tanto do empregador como do servidor”. 

É crucial propiciar um ambiente organizacional aos seus funcionários, um lugar onde 

eles possam elevar e ou manter sua motivação que é precisa para a execução de suas tarefas. 

Ribeiro e Oliveira (2016, p.10), ratificam esta ideia, com estas palavras: “possibilitando, assim, 

o cumprimento das atividades com alta produtividade, e como consequência, elevar o nível de 

qualidade do setor público”. 

A motivação é peça importante do comportamento de cada pessoa, e é desafiador para 

as empresas a promoção dela, pois demanda conhecimento em como identificar, como abordar, 

e promover ajustes necessários. Deste feito, Freitas (2010, p. 22) cita que “Um dos maiores 

desafios das organizações é motivar as pessoas, torna-las decididas, confiantes e 

comprometidas a alcançar os objetivos, estimulá-las o suficiente para que sejam bem sucedidas 

por meio do seu trabalho”. 

“A literatura aponta que somente em ambientes institucionais formados por pessoas 

motivadas [...] as organizações podem ser eficientes e eficazes. Diante disso [...] se fazem 



necessárias as teorias motivacionais em quaisquer formas de organizações[...]” 

(ALBUQUERQUE, SILVA e SILVA, 2019, p.2). Corroboro ao dizer que observei a partir da 

literatura apresentada, que a motivação perpassa por diversos campos empresariais, está ligada 

diretamente ao desempenho, a qualidade do que é feito, e as teorias acerca da motivação devem 

ser de conhecimento de quem administra e comanda um grupo, devem estar vivas em toda 

organização. 

Já para Vergara (2003) apud Suzuki, (2015, p.25), indica que “A motivação precisa 

mesmo partir de dentro de cada pessoa, e as pessoas ao redor podem sim ajudar, estimulando e 

criando provocações de motivação”. Isso sinaliza que ninguém motiva ninguém, nós é que nos 

motivamos, ou não, tudo o que os de fora podem fazer é estimular, orientar, provocar nossa 

motivação. 

Em questão de ser um colaborador, não basta estarmos motivados se o ambiente em que 

nos inserimos não nos ajuda a crescer, a desempenhar nosso trabalho, não é o bastante apenas 

uma pessoa apenas querer mudar sem colaboração do que está ao seu redor, que deve auxiliar 

no processo, em 1° ponto a motivação tem de partir de nós mesmos, temos de querer, o 2° ponto 

chave é o outro provocar, ajudar e orientar a existência da mesma. 

 
2.4.2 Motivação e a desmotivação no serviço público 

 
 

Analisando a realidade atual com a prestação dos serviços públicos, mostra-se o quão 

importante é cada função e serviço prestado pelos servidores, no desempenho de suas funções. 

Advindo disso, é extremamente preciso que esses serviços prestados sejam assegurados em sua 

qualidade, então é preciso buscar qualificação por vias da motivação constante dos servidores, 

com vistas em atender as demandas de forma que proporcione o melhor a sociedade. E o papel 

dos gestores públicos nas instituições, na promoção da motivação dos servidores públicos é 

preciso e claro. 

Isto porque “É visível no cenário da esfera pública muitos servidores desmotivados, que 

acabam reduzindo a eficiência de seus serviços, garantidos e assegurados pela estabilidade que 

o regime de trabalho oferece” (SUZUKI, 2015, p. 11). Partindo-se de dadas informações, nota- 

se que pelo motivo de os servidores públicos efetivos, serem assegurados de estabilidade, o 

autor quer dizer que muitos trabalham de forma acomodada, que não se preocupam em 

desempenhar um serviço qualificado, pois tem estabilidade no cargo, não são demitidos de 

forma fácil, como é no setor privado. 

No entanto, a sociedade requer que as organizações tenham uma postura responsável na 

questão de motivar os colaboradores a ajudarem nos objetivos das empresas ao mesmo tempo 



que sintam satisfação (FARAH, 2011, apud ALBUQUERQUE, SILVA e SILVA 2019). Neste 

sentido, Albuquerque, Silva e Silva (2019), sublinham que em questões de planejamento e 

gestão de recursos humanos, cada esforço, que abrange ações que busquem a motivação e um 

lugar satisfatório no que se refere avaliação de servidores, tem capacidade de ajudar na 

maximização da satisfação dos servidores em seu trabalho. 

É estritamente ligada a produtividade de cada funcionário, a falta ou presença de 

motivação. Existem maneiras de aumentar e instigar o interesse dos servidores, e, conforme 

Albuquerque, Silva e Silva (2019, p.2), os “Cursos, palestras e reuniões oferecidos aos 

servidores certamente reforçam seu interesse pelas atividades e com isso melhora o seu 

desempenho no cargo ocupado”. Essas são também atividades que servem para engajar o 

cliente interno, onde colaboradores recebem mais atenção, fazem parte dos processos bem como 

de decisões tomadas, estão a par, acompanham tudo que se passa, por isso se sentem motivados 

para trabalhar bem, para promoverem até inovações, para contribuírem de diversas maneiras. 

Sobre os problemas mais apontados na motivação dos servidores públicos, o autor 

Freitas (2010) discorre que sabe-se que para produzir bem é necessário a motivação atrelada ao 

trabalho, e nem todos as pessoas tem sua motivação pautada sobre um mesmo aspecto, sendo 

possível elencar vários fatores que levam a falta de produtividade e oferecimento de 

atendimento mal qualificado a população que precisa de seu serviço. 

Ainda nessa linha de pensamento, Freitas (2010, p.27) sustenta que: 

 
 

Alguns fatores, dentro das organizações públicas podem levar o servidor à sua 

desmotivação e consequentemente ao mau atendimento, podem ser os seguintes: • 

Trabalhar insatisfeito em decorrência da baixa remuneração recebida. • Comparar a 

sua remuneração com a de outro servidor no mesmo nível hierárquico, mas em outra 

função. • Falta de ferramenta de trabalho que é necessário para um bom andamento 

dos seus serviços. • Acreditar que o seu trabalho está sendo feito bem e mesmo assim 

não ter o seu trabalho reconhecido como gostaria [...] 

 

Qualquer fator desses pode ser motivo para que o servidor seja desmotivado na 

realização de seu trabalho, cada um com sua personalidade sendo bem possível que qualquer 

um ou mais que um desses fatores sejam determinantes para desmotivação, em que o mesmo 

não dará sua melhor contribuição, nem atendimento esperado e eficiente. 

Ao analisar os meios que levam a falta de produtividade e desempenho dos servidores 

de cargo efetivo, observa-se que é a política atual de recursos humanos que torna dificultoso o 

crescimento de carreira, pois mesmo que os servidores se mantenham eficientes, 

desempenhando um ótimo e competente papel não há muito “para onde correr”. Afirma Suzuki 

(2015, p.22) neste sentido que “[...] a atual política de recursos humanos para o serviço público 



dificulta uma progressão vertical de carreira que possibilite a mudança de cargos por critérios 

de mérito, desempenho, capacitação e competência”. 

Os servidores muitas vezes sentem frustração, por não alcançarem o que almejam, talvez 

devido a promoção que não recebeu, seu aumento salarial prometido que não aconteceu, até 

mesmo a falta de reconhecimento, isso faz com que surjam mecanismos de defesa nesses 

servidores, que, mesmo sem ter consciência ou controle sobre aquilo, isso se reflete no seu 

ambiente de trabalho, isso se mostra no rendimento baixo de prestação de serviços e afins, tudo 

é percebido e sentido pelo contribuinte que é por fim também prejudicado (FREITAS 2010, 

p.28). 

São fatores que causam desmotivação também em modo mais amplo, entre as 

dificuldades que permeiam o serviço público: falta de recursos que são necessários; os pedidos 

de materiais ou coisas necessárias à execução dos serviços; as gestões que não tem 

continuidade; o salário baixo ou a baixo do esperado, o tratamento impessoal, a falta de diálogo, 

a falta de comprometimento e qualificação dos líderes do setor dentre muitos aspectos, e a falta 

de respeito. 

De acordo com Suzuki (2015, p. 20), “O servidor efetivo sente-se desvalorizado por que 

todo seu conhecimento e comprometimento não são reconhecidos e acabam tendo que colaborar 

com contratados de remuneração superior a sua”. Fala-se que um dos motivos que desmotiva, 

são os cargos comissionados os CC, que muitas vezes tomam posso de cargos mais altos, 

mandando e desmandando, sem nem ao menos ter capacitação ou merecimento sobre aquilo,  

acabam por mandar nos concursados, que por mérito conseguiram lugar em determinado cargo, 

que passaram pelo processo seletivo. 

Enquanto isso, os servidores não tem perspectiva de crescimento, de melhoramento 

dentro do cargo, nem de que servindo bem podem mudar de cargo, o que é difícil, fazendo com 

que muitos sintam a necessidade de participar de um novo concurso público e com isso acabam 

por perder vantagens conseguidas com os anos trabalhados no cargo que já ocupavam 

anteriormente. 

Observa-se que fatores diversos são desmotivadores no serviço público em questão, são 

discorridos em duas partes: 

No que se refere a 1ª parte, a cultura dos trabalhadores que sempre julgam que seu 

salário é baixo, que deveriam receber mais então prestam um serviço mal qualificado ao 

público; uns usam de sua estabilidade “para fazer horas” não trabalhando bem, fazendo oposto 

do que é a proposta da estabilidade que é prestar serviço qualificado e igualitário. 

A 2ª parte sobre os fatores que desmotivam, tem a ver entre outras com a: 



“politicagem” política suja, que é corrupta e envolta sobre troca de favores pessoais,  

movida por interesses isso desmotiva e muito os servidores; convivência com servidores antigos 

que são e vivem desmotivados por anos, e passam seu descontentamento na execução falha de 

seu processo, o que implica no trabalho de terceiros; papel generalizador de que “o servidor  

público é vadio e de vida fácil devido a estabilidade, dado por muitos cidadãos que recebem 

trabalhos de pessoas desmotivadas, que não sabem a origem e também não tem culpa mas que 

sofrem no processo final; falta de pessoal, de objetos e meios necessários para execução do 

serviço; gestores que não querem se comprometer e trabalham de forma pessoal, de acordo 

com seus interesses, por tanto não são líderes, não ajudam e ganham sem fazer seu trabalho, 

esses mesmos não trabalham para o bem comum; outro fator desmotivador é observar que 

“quem participa do jogo” de trabalhar e não reclamar melhorias, achar tudo perfeito, recebe 

elogios, é beneficiado por isso, gera servidores desmotivados 100%, pois quem prestou o 

concurso para tal cargo, e quer trabalhar em prol da coletividade, dando seu melhor, não vai ser 

feliz em ambientes assim. 

Nessa linha, muitos dados são afirmados por Carvalho (2006), apud Silva (2018, p.18) 

reportando que: 

 
[...]vários fatores internos e externos desmotivam os servidores públicos, em especial, 

os das áreas que não contam com plano de carreira bem definido, como: a cultura 

egocêntrica daqueles que sempre julgam que o salário está abaixo do ideal e, por isso, 

atendem mal o público; a estabilidade, que é conferida exatamente para garantir uma 
prestação de serviço igualitária e com qualidade, mas acaba fazendo com que o 

servidor se acomode e pior, atenda o cidadão como se estivesse lhe fazendo um favor; 

a constatação de que muitas decisões políticas superam as decisões técnicas e os fartos 

exemplos de corrupção também desmotivam os servidores; a inevitável convivência 

com servidores mais antigos desmotivados que passam metade de suas vidas 

reclamando do serviço, mas que por comodismo ou incompetência não o deixam; a 

ideia popular de que o servidor público não gosta muito de trabalhar, também acaba 

sendo um fator que o desmotiva cada vez mais; a falta de pessoal e de meios para 

atender a demanda que cresce a cada dia; a nítida falta de comprometimento com o 

trabalho público por parte de vários chefes que não estabelecem objetivos e metas 

para os administrados e exigem resultados de acordo com os interesses do momento; 
a percepção inequívoca de que, às vezes, o serviço público é usado com fim eleitoreiro 

também tira a satisfação de qualquer atividade. 

 

É preciso que haja um processo envolto sobre compreensão e comprometimento de cada 

pessoa envolvida, para garantia da promoção e estímulo da motivação dos servidores públicos. 

Confirma o autor Suzuki (2015) que causa indignação dos servidores efetivos, a 

contratação de cargos comissionados, que são dados a pessoas fora do quadro de servidores 

efetivos, esses CCs, ganham lugar de chefe e gerencia, e em muitos casos nem possuem 

capacidade e conhecimento para desempenhar com qualidade. 

No entanto, conforme cita o autor Freitas (2010) um dos exemplos, conhecidos como 

ideia para reverter essa realidade, é o Poder Judiciário Federal, que cria políticas que procuram 



satisfazer as necessidades do servidor público, em que a motivação mostra-se na maximização 

da produtividade, tal como oferta salários bons, planos de cargos e salários e estabilidade no 

trabalho. 

Silva (2018, p.18) enfatiza que “[...]motivação no serviço público exige programas 

permanentes que conscientizem cada servidor de que: ser remunerado para facilitar a vida do 

próximo é um privilégio e, em última análise, esta é a razão de sua atividade[...]”. É preciso que 

os servidores sejam bem preparados para seu trabalho, pois assim vão atender as demandas da 

sociedade de forma qualificada, altivamente de remuneração e reconhecimento de terceiros, 

cabe a cada servidor entender que seu trabalho é relevante e muito importante para muitos 

cidadãos, e fazer o seu melhor sempre, fazendo valer a estabilidade e benefícios condicionantes 

do concurso realizado. 

 
2.4.3 Motivação e Liderança impressas na produtividade e retenção dos colaboradores 

 
 

Um ambiente onde há colaboradores satisfeitos com seu trabalho, que trabalham 

engajados e acreditando na proposta da organização é o ideal e é o que muitos gestores buscam 

criar. Um lugar que deve promover a satisfação de cada colaborador dos líderes que o 

empregam, que ao mesmo tempo proporcionam qualificado atendimento sanando as 

necessidades da comunidade em geral. Corroboram Albuquerque, Silva e Silva (2019, p.9), 

com esta ideia, afirmando que “Este ambiente deveria satisfazer, tanto os requerimentos do 

trabalhador quanto do seu empregador, atendendo as necessidades da comunidade como um 

todo”. 

Faz-se necessário que a liderança tenha muita atenção sobre os colaboradores, evita que 

funcionários ótimos peçam demissão, a empresa não perde colaboradores, por falta de atenção. 

Griffeth & Hom (2001), apud Klein e Mascarenhas (2014, p.4) afirmam “[...] nem toda 

rotatividade é ruim, mas passa a ser problemática quando boa parte dela é voluntária, 

disfuncional e evitável (pois nesse caso as organizações seriam obrigadas a agir)”. Partindo-se 

das definições discorridas aqui, é observado que organizações que observam e agem, após 

identificar erros e problemas, evitam a rotatividade de funcionários qualificados e peças 

ímpares para empresa. 

A motivação por competência, gera nas pessoa um anseio de que o trabalho 

desenvolvido pelos colegas, sejam no mesmo nível de qualidade, e se ocorre o contrário, se a 

qualidade é bem inferior, acarreta impaciência e desentendimentos. Respalda Albuquerque, 

Silva e Silva (2019, p.11) citando sobre pessoas que tem motivação por competências, que “Sua 

preocupação com a qualidade do trabalho é tão grande que a qualidade da produção e a 



importância dos relacionamentos humanos ficam em segundo plano”. Profissionais cuja 

motivação por competências os rege, são impacientes, acham que os outros ao seu redor devem 

trabalhar do mesmo modo, pensando rápido como eles, sendo como eles, só que nem todo 

mundo tem a mesma agilidade de entendimento, as vezes determinada tarefa para uns não é tão 

fácil, quanto é para você. Nesse meio faz-se necessário a inteligência emocional imperar entre 

os clientes internos da organização. 

Em relação a meios motivadores que podem ser estimulados pelos gestores, afirmam 

Pedrosa et al. (2017, p. 1 e 2) “Uma vez que as pessoas não agem pelos mesmos objetivos, é 

necessário aos gestores fazer com que elas descubram suas próprias necessidades e satisfaçam- 

nas, encontrando meios para que os indivíduos estejam motivados”. Cada pessoa se difere em 

vários traços de seu comportamento, e em âmbito organizacional os gestor deve estar atento 

sobre seus colaboradores, ajudando esses a saberem no que podem melhorar, no que já são 

bons, ajudar na hora de encontrar soluções que estimulam a motivação desses. 

Isto porque “Diferentes fatores motivacionais podem gerar diferentes resultados 

organizacionais. Em toda e qualquer organização, [...], existe a preocupação com o grau de 

satisfação dos funcionários e com a taxa de rotatividade e evasão de profissionais” (KLEIN e 

MASCARENHAS 2014, p.3). Profissionais contentes e motivados fazem da organização um 

lugar bom de se estar, o trabalho fluí muito mais, o serviço e produto entregue é melhor, bem 

como o oposto disso gera consequências desastrosas, e a rotatividade desses mesmos pode ser 

maior ou menor tendo em vista seu grau de motivação. 

Salienta-se que “Os funcionários anseiam ser valorizados como pessoas, e não tratados 

como objeto ou máquinas, querem se sentir comprometidos com o trabalho e com isso irão 

colaborar para o alcance de resultados seguros e duradouros” (ALBUQUERQUE, SILVA e 

SILVA, 2019, p.11). Em questão de valorização, é claro que pessoas que são impulsionadas e 

valorizas, se tornam mais engajadas com a organização, trabalham para o bem da organização 

assim como trabalham para seu bem, o comprometimento é muito maior quando parte da 

empresa e dos processos as pessoas se sentem. 

A comunicação dentro desse processo é importantíssimo no bom relacionamento dos 

colaboradores e em um ambiente saudável. Pois a comunicação gera entendimento e 

conhecimento, proporciona a empresa estar atualizada. A comunicação eficaz entre todos os 

envolvidos no processo de trabalho e produção, entre chefia e subordinados tem que existir, tal 

como a relação saudável entre colegas de trabalho, tudo isso agrega a uma organização. 

No meio campo da gestão empresarial a comunicação ganhou um grande papel e 

atenção, pois ela possuí viés estratégico, que é identificado e tomado como um instrumento 

pelas organizações que buscam estar atualizadas frente as transformações, abrangendo 



diferentes públicos. É uma atitude interna da empresa que é fator condicionante ao bem do 

processo (MARCHIORI, 2018). 

A partir da teoria de Herzberg, citam os autores Archer (1997), apud Klein e 

Mascarenhas (2014) que a administração tem desafio duplo que é evitar a insatisfação dos 

profissionais e incitar a motivação nos mesmos, evitando assim que larguem seu emprego, 

através de ideias motivadoras, com seguimento para satisfação de necessidades que são 

simbólicas, o que gera mais felicidade e produtividade no ambiente organizacional. 

Ao referir-se ao termo motivar, fazemos uma referência a muitas ações que procuram 

maximizar a auto - estima dos colaboradores, e ver e falar que algumas pessoas de um grupo 

não estão ou estão motivadas, mostra que estamos avaliando resultados do processo 

motivacional. E ao certo o que todos buscam no meio de trabalho é criar um ambiente 

organizacional propício e de bem estar, em que seus colaboradores sintam-se bem e a vontade 

trabalhando (FREITAS, 2010). 

Para Suzuki (2015, p.19), “Embora o dinheiro possa aliviar fatores que causam a 

insatisfação do trabalhador, é insuficiente para proporcionar fatores que poderiam levar o 

trabalhador à satisfação”. Entende-se por conseguinte que os servidores públicos são motivados 

por fatores monetários e valores sociais em que este em princípio, tem peso inigualável, quando 

se trata de ambiente organizacional com alta demanda de qualidade e eficiência, no atendimento 

do coletivo. 

Completam os autores Klein e Mascarenhas (2014) que os servidores públicos são 

motivados por fatores intrínsecos, mais do que por fatores extrínsecos. Vemos isso pois fatores 

de remuneração não são tão importantes quanto coeficientes simbólicos e não pecuniários, 

como reconhecimento, altruísmo, oportunidade de servir o público entre outras e a evasão 

determina-se por esses dois fatores. 

 
2.4.4 Promoção da motivação 

 
 

O líder tem que conhecer seu pessoal, ele influencia e muito, seu caráter e seu trabalho 

é uma vitrine que serve de modelo a ser seguido, o contato é primordial, tem que existir diálogo, 

e confiança, encorajamento, troca de conhecimento, as pessoas quando importantes se sentem, 

trabalham cuidadosamente e com mais afinco. Haverá maior esforço coletivo quando líderes e 

subordinados obtiverem esses meios (SILVA, 2018). 

Pensando em como promover a motivação e incitar a mesma, para as pessoas, dizemos 

que os motivos advém de necessidades humanas, que são elas bem variadas de acordo com cada 

pessoa. A motivação de um pode não ser a motivação do outro. 



Por conseguinte, essa não é uma tarefa simples para os gestores executarem, por que 

existem peculiaridades de pessoa para pessoa, no entanto existem formas plausíveis a serem 

levadas em conta para proporcionar ações e de acordo com o autor Silva (2018), são elas: 

Valorizar as pessoas; Mostrar reconhecimento; Encorajar os colaboradores; Incentivar com 

meios monetários ou intangíveis; Enriquecer as funções; Delegar e confiar; Ensinar; Avaliar e 

promover mudanças. 

Os servidores que são chefes, líderes de setor ou de local, têm de compreender que é de 

suma importância promover aos subordinados a motivação, para que eles se sintam valorizados, 

incentivos como agradecimento, críticas para melhoramento, palavras e conversas construtivas, 

apontamento e aproveitamento de potencial, onde pode acontecer em reuniões gradativas de 

planejamentos e metas, definindo objetivos, deixando participar dessas reuniões os 

colaboradores que botam a mão na massa mesmo, pois ouvir esses sempre é de grande valia, 

pode melhorar processos, ajudar e até mesmo promover inovações (SUZUKI, 2015). 

É preciso existir metas bem traçadas, para um ambiente ser equilibrado e mantedor da 

motivação dos servidores públicos, tais metas que valorizem os que querem trabalhar bem 

servindo o coletivo, a liderança então pode ser vista como requisito gerencial. 

“Criando mecanismos para que os usuários sintam-se como verdadeiros clientes, 

exigindo um serviço público de qualidade e separando os que servem o público daqueles que 

se servem dele” (SILVA, 2018, p.18). Tais mecanismos que o autor fala, penso que sejam os 

líderes promoverem reuniões com espaço de fala para quem precisa falar, para sugestões, mais 

uma ideia seriam elogios, conversas particulares e claras, tratamentos impessoais para com seus 

colaboradores, bem como criar momentos especiais a quem está todos os dias lidando com 

pessoas, com a vida do outro, as vezes momentos de descontração, promovem alegria e 

motivação. Tudo isso pode engajar os servidores que por consequência, trabalharão melhor e 

vão dar aos cidadãos o que merecem e precisam. 

Ressalta Suzuki (2015, p.26) “Portanto, para atingir tal eficácia a motivação precisa ser 

incorporada à instituição por meio do gestor a partir de métodos múltiplos que atendam a 

diversidade Comportamental e de necessidades dos servidores públicos”. A motivação é dada 

por diversos métodos que podem ser impressos pela liderança, enfatizo a questão da existência 

de hierarquia na administração pública, o respeito aos níveis hierárquicos superiores deve 

existir, para tanto é ímpar que quem estiver em cargos mais altos como diretores de escolas, 

que eles façam efetivamente o que é de sua competência, que desempenhem seu papel, como 

líder, que deve manter a ordem da instituição de ensino, como agente que tem de trazer recursos 

necessários, materiais precisos, que deve ficar de olho nos afazeres de todos, alguém que deve 

ter cuidado sobre o cumprimento de horários, tal como ele tem de promover a cumprimento do 



horário de descanso que é muito preciso entre horários de trabalho, alguns servidores não 

moram perto do trabalho, por isso ficam nas dependências da instituição que trabalha, e no 

horário de almoço a garantia sobre o horário de almoço e pausa deve ser respeitada e executada. 

O servidor tem de entender que o seu trabalho é muito importante, e que ele é parte 

importantíssima de uma instituição pública, frente a comunidade, em meio a tantos cargos que 

mudam de pessoas e cargos de comissão. Suzuki (2015, p.23) ainda afirma que “[...]é necessário 

um trabalho de gestão de pessoas voltado ao estímulo do servidor através da conscientização 

quanto as suas importâncias dentro da instituição pública de que fazem parte”. 



3. METODOLOGIA 

 
 

Ao iniciarmos é importante salientar que a metodologia é um instrumento e meio 

alentado, tem capacidade para delinear os caminhos a serem seguidos, na construção do projeto 

de pesquisa a ser realizado. É nessa parte que serão vistos todos os meios para coleta de 

informações necessárias para o alcance do trabalho. Acerca do tema para Morezi (2003, p. 79): 

 
Entende-se por metodologia a determinação das formas que serão utilizadas para 

reunir os dados necessários para a consecução do trabalho. Nesta fase é importante 

explicitar e justificar o tipo de pesquisa a ser desenvolvido (qualitativo, quantitativo, 

ou ambos). Esta explicitação implica em uma direção na seleção do seu modelo, 

seleção está, não só intimamente ligada à natureza do objeto e aos seus paradigmas 

teóricos, mas também, que encaminhará a pesquisa no seu polo tecnológico, ou seja, 

quais as técnicas que serão usadas para coletar e analisar os dados a serem coletados. 

Para tal, neste item deverá ser caracterizada a classificação completa da pesquisa. 

 

A pesquisa metodológica é o estudo que se detém na criação do uso de instrumentos que 

captam e manipulam a realidade. É então, associada aos caminhos, maneiras e formas de 

procedimentos para o alcance de certo fim (MOREZI, 2003). Isso indica que “A Metodologia 

tem como função mostrar a você como andar no “caminho das pedras” da pesquisa, ajudá-lo a 

refletir e instigar um novo olhar sobre o mundo: um olhar curioso, indagador e criativo” (SILVA 

e MENEZES 2001, p. 09). 

Por tanto, a estruturação do presente estudo foi por recorrência da metodologia, tendo 

como objetivo a ser percorrido, a pesquisa e a análise das informações, explorar o material 

exposto acerca da motivação do servidores públicos serventes nas Escolas municipais de 

Educação Infantil, do Município de Frederico Westphalen, na busca de identificar como os 

líderes da gestão pública podem e devem intervir com ações que auxiliem na questão, bem 

como explanar sobre como a motivação é ímpar no que tange a produtividade e o bem estar do 

servidor público. 

 
3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 
 

Conforme aos autores Barros e Lehfeld (1999), a pesquisa nasce como sendo uma busca 

de respostas a determinadas dúvidas ou problemas, ela necessita de realização de iniciativas 

para o descobrimento ou conhecimento de tal assunto ou tal coisa. “A pesquisa procura 

respostas para descrever a situação como ela existe, podendo ser qualitativa ou quantitativa” 

complementa o autor (RAMALHO e MARQUES, 2009 p.16). A atual pesquisa aqui referida é 

então classificada conforme apresentado em seguida. 



3.1.1. Quanto aos fins 

 
 

A pesquisa foi realizada de forma qualitativa e quantitativa, tendo as seguintes 

definições conceituais: 

 
a) Pesquisa Qualitativa: É a pesquisa que não pode ser quantificada e mensurada, seus 

dados são coletados de modo instigante pelo pesquisador envolvido, gradativamente e 

conforme são angariados os depoimentos e dados, as informações são observadas e 

assentadas, ligadas ao objetivo da investigação e quanto mais rica a coleta, maior será a 

qualidade da pesquisa (DUARTE, 2002). 

 
De acordo com Neves (1996, p.1), a pesquisa qualitativa “Compreende um conjunto de 

diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e a decodificar os componentes de um 

sistema complexo de significados”. De igual modo, Godoy (1995, p.58) defende que esta 

pesquisa “Envolve obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos, 

pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os 

fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos” 

Por sua vez, Duarte (2002), salienta que a pesquisa de cunho qualitativo, demanda que 

entrevistas sejam realizadas, para sua formulação, sendo fundamental o delineamento dos 

critérios em que a partir deles, vão ser escolhidos os sujeitos que farão parte do meio 

investigativo, isso tudo implica de forma imediata na qualidade de cada informação, e será 

oriundo dela, que vai ser viável criar um campo de análise, chegando por fim, no entendimento 

vasto sobre a problemática percorrida. 

A pesquisa qualitativa permite o pesquisador estar mais próximo do que está sendo 

estudado, ao modo que existe uma proximidade e interação com a causa estudada. “Uma 

distinção mais acentuada entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa diz respeito à 

interação dinâmica entre o pesquisador e o objeto de estudo” (GÜNTER, 2006, p.3). 

Os meios e métodos qualitativos, dão ao pesquisador muitos dados importantes e 

significativos, em conseguinte não são muito fáceis de estudar, organizar e analisar. 

Este tipo de pesquisa não demanda de meios e técnicas estatísticas, o meio natural é 

fonte original e direta no processo de coleta de informações. O ponto principal nesse meio é o 

pesquisador que executa, planeja, organiza e procura dados e a interpretação e o pensar 

instigante sobre tudo que está sendo analisado é meio primário e importante de toda pesquisa 

qualitativa. 



b) Pesquisa Quantitativa: A mesma faz uso de técnicas e estatísticas, que quantificam as 

informações que estão de acordo com determinados estudos e questões. Há a precisão e 

controle por meio dessa pesquisa, tudo se integra aos meios de quantificar e qualificar, 

que traçam os caminhos da pesquisa. 

 
Os dados da abordagem quantitativa, tem natureza numérica. Nesse mesma linha Silva, 

Lopes e Junior (2014, p.6) definem a pesquisa quantitativa indicando que: 

 
É quando se podem transformar frases em números, pois há um conjunto de 

conhecimentos que permite classificar pessoas ou objetos em uma escala ou em postos 
(ordenação). Por exemplo, quando se tem um teste em que sujeitos apresentam 

respostas a um problema, podem-se elas podem ser classificadas em grupos. Assim, 

para aqueles que apresentaram resposta completas se dá a nota 3, respostas 

intermediárias (faltaram um ou mais aspectos) nota 2 e nota 1 para as respostas 

erradas. A partir disso, tem-se uma classificação numérica de desempenho dos 

sujeitos. 

 

Enfim, “A pesquisa quantitativa só tem sentido quando há um problema muito bem 

definido e há informação e teoria a respeito do objeto de conhecimento, entendido aqui como o 

foco da pesquisa e/ou aquilo que se quer estudar” (SILVA, LOPES e JUNIOR 2014, p.3). 

É concretamente exemplificado esse tipo de pesquisa, ao falarmos de questionários bem 

construídos, com objetivos claramente precisos, que ajudam a quem está realizando uma 

determinada pesquisa, na fácil identificação dos elementos do objeto de estudo em que cada 

informação agregada é sim mensurável e ligada diretamente ao resultado. 

 
3.1.2 Quanto aos meios 

 
 

Quantos aos meios de se realizar a presente pesquisa salienta-se que a mesma foi 

realizada utilizando-se dos seguintes meios: 

 
a) Pesquisa Bibliográfica: A base dessa pesquisa foi estruturada por livros impressos, 

publicações periódicas, por documentos eletrônicos como artigos e revistas; 

 
Isto porque, “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL 2002, p.3). Ou seja, 

seu desenvolvimento dá-se com auxílio direto de materiais prontos e publicados sobre o tema 

em estudo, elas são por revistas, jornais, artigos, monografias e teses, entre outros. 



b) Pesquisa aplicada: Do ponto de vista de sua natureza esta pesquisa se constitui como 

aplicada, pois conforme Gil (1999), objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais; 

 
c) Pesquisa exploratória: Quanto à finalidade, esta pesquisa apresenta-se como uma 

pesquisa exploratória, pois de acordo com Gil (1999), as pesquisas exploratórias têm 

como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias. São 

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral acerca de determinado fato. 

 
De acordo com citações do autor Gil (1999), é visto que a presente pesquisa abarca 

natureza aplicada e fim exploratório, ao modo que ela agrega fatos e interesse de determinado 

grupo, ela visa buscar e ampliar o conhecimento gradativo sobre o problema proposto, sobre o 

tema pesquisado, a partir daí, é possível o encontro de soluções a determinados problemas, e 

como seu fim é exploratório, ela objetiva mostrar de modo geral uma visão ampla sobre certos 

fatos e ideais, a mesma se detém no desenvolvimento e explicação até mesmo em aprimorar 

ideias e concepções. 

Já quanto aos procedimentos técnicos a presente pesquisa pode ser definida como uma 

pesquisa de estudo de caso que de acordo com Gil (1999) procura o aprofundamento das 

questões propostas. Estuda-se um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura 

social. Esta pesquisa constitui-se também como uma pesquisa descritiva cujo procedimento 

para coleta de dados a ser utilizado será a entrevista semi-estruturada por intermédio de um 

questionário. 

Um estudo de caso com fim exploratório, foi portanto o procedimento técnico da 

presente pesquisa. Para que seja possível esclarecer e investigar um fenômeno da realidade 

atual, em meio ao estudo e verificação de acontecimentos, evidencias e fatos. Outrossim, afirma 

Yin (2001), sobre a definição do estudo de caso, como sendo estratégia de pesquisas, pois visa 

responder questionamentos diversos focalizando em contextos e fenômenos atuais. 

É destacado sobre o estudo de caso que ele “consiste no estudo profundo e exaustivo de 

um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 

praticamente impossível mediante a outros delineamentos já considerados” (GIL 2010, p.37). 

Estes foram então os meios selecionados para direcionar a implementação da presente pesquisa. 



3.2 PLANO DE COLETA DOS DADOS 

 
 

A comunicação, troca de experiências, e novos olhares, impulsionam pesquisas, e 

auxiliam do que se trata buscar meios para melhorias e mudanças. E a pesquisa surte de 

pesquisadores ao instigar realidades atuais. E os meios para coleta de dados são de grande valia 

pois ajudam a interpretar melhor as questões e até mesmo melhorar ou mudar percepções acerca 

de certas variáveis. Meios como questionários aplicados, de forma presencial ou a distância, 

são incorporados com frequência. 

Por conseguinte atesta Hoffmann (2014, p.2) que “A coleta de dados pode ser realizada 

a partir de inúmeros métodos disponíveis, como por exemplo, a utilização de formulários 

impressos, a entrevista telefônica e a entrevista utilizando gravador de áudio ou imagem”. 

No caso da atual pesquisa, os dados foram coletados por meio de uma entrevista 

semiestruturada por intermédio de dois questionários. Para a aplicação desta entrevista foi 

enviado por vias eletrônicas, um questionário on line realizado no Google Forms, com 

determinadas questões para serventes e mais um questionário com questões para os líderes das 

escolas infantis do município de Frederico Westphalen que, após responderem retornaram a 

pesquisadora também por meios eletrônicos, e para o caso, de algumas profissionais optarem 

por responder ao questionário impresso,  seria combinado local data e horário, tudo seguindo 

aos protocolos de cuidado contra a COVID- 19. 

Esta pesquisa pretendia analisar, o desafio da liderança em promover e manter a 

motivação das lideradas servidoras públicas serventes, se elas trabalham motivadas ou não, 

como as lideranças atuais estão agindo, como elas se auto avaliam e como podem interferir para 

manter ou prover a motivação, que é fator importantíssimo para a saúde e bem estar das 

serventes, bem como para a qualidade dos serviços prestados por elas à sociedade. 

 
3.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

Os dados foram tratados pelos métodos do positivismo onde os conceitos necessitam ser 

postos em prática para possibilitar de acordo com Roesch (2007, p. 122 a 125), a sua 

mensuração quantitativa, fenomenológica e com análise qualitativa onde foram averiguadas 

realidades e diferentes concepções das serventes que trabalham nas referidas escolas municipais 

infantis. 

De acordo com Conceição (2006), o positivismo deu-se por Comte, que desejava que o 

homem fosse liberto das crenças religiosas e especulações da metafísica, tendo sua base na 

objetividade, ao modo que a sociedade tinha de ser vista como um meio de observação. 



Isso quer dizer que todos os dados foram envoltos por métodos do positivismo, 

abarcando mensurações quantitativas, analisando qualitativamente também determinados 

fenômenos da atualidade, em que foi possível ter uma noção da realidade vivenciada pelas 

serventes no que refere-se a motivação delas em âmbito organizacional. 

Salienta-se que o tratamento foi de predominância qualitativa com apresentação 

estatística dos dados quantitativos coletados através de procedimentos de estatística descritiva, 

tais como porcentagens ou taxas, escalas qualitativas, análise de distribuição de frequência para 

mostrar com maior proximidade possível a fidelidade dos dados coletados, tendo como base a 

fundamentação teórica constante neste projeto. 

Lembrando que a fundamentação teórica gradativa e constante neste projeto foi a base 

para o tratamento e análise dos dados que, como já foi mencionado é predominantemente 

qualitativo, tal qual terá base clara na apresentação estatística dos dados quantitativos, advindos 

da coleta de procedimentos estatísticos descritivos resultantes do questionário. 



4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Na busca de realizar um trabalho bem estruturado e completo, esse estudo abrangeu a 

interação entre aluna e profissionais das escolas infantis de Frederico Westphalen, foi realizada 

uma entrevista semiestruturada por intermédio de dois questionários, em que um era 

direcionado as serventes contratadas por processo seletivo que são por tanto Efetivas que 

trabalham na cozinha e na limpeza em geral, e outro questionário foi feito para as diretoras 

(líderes) que administram a EMEI. 

Em Frederico Westphalen tem-se atualmente 8 escolas infantis, nos bairros: Fátima 

(2 escolas), Santo Inácio (1), Santo Antônio (1), São Francisco de Paula (1), Aparecida 

(2), Jardim Primavera (1). Conforme documentos disponibilizados pelo RH da prefeitura, 

foi possível averiguar contatos e informações relevantes ao estudo, sobre o quadro de 

funcionários que compõe as escolas. 

Faz-se importante lembrar que a acadêmica pesquisou sobre o quadro de 

funcionário, no site https://sim.digifred.net.br/frederico/ em que se realizou uma busca 

filtrada por cargos e nomes. Constatou-se que há um total de 24 Serventes Efetivas que 

segundo a Descrição Sintética das funções, devem executar trabalhos de limpeza, 

conservação, higiene, preparar e servir alimentos ou merenda. Elas tem carga horária 

semanal de 40 horas, com requisito para provimento de 18 anos e instrução de 

escolaridade o Ensino Fundamental Incompleto. A LEI MUNICIPAL que fundamenta 

esse cargo é a Nº 1424/1990. Constatou-se igualmente que o quadro de serventes é 

completado por 4 serventes contratadas e dispostas em três escolas opostas e uma 

servente convocada. 

Verificou-se através do estudo que dentre as 8 escolas, cinco serventes 

desempenham a função, mas no processo seletivo passaram como Operário 

Especializado, então elas são servidores públicos efetivos que apenas desempenham a 

função de servente. Estão em função oposta ao cargo de provimento efetivo conquistado. 

Informações sobre esse cargo Operário Especializado: Descrição Sintética: Realizar 

trabalhos braçais que exijam alguma especialização, assim como: montar, ajustar, 

instalar e reparar encanamentos, tubulações e outros condutos e seus assessórios. 

Com esses dados em mãos a acadêmica achou por bem entrevistar as serventes que 

estavam com o nome nas listas do Rh, e, ao verificar os nomes das mesmas no site da 

prefeitura teve mais sobre cada uma, como, o nome de seu cargo, aonde desempenha 

função, a quanto tempo e os determinantes variáveis. 

https://sim.digifred.net.br/frederico/


Salienta-se que o quadro de administradores das escolas municipais de educação 

Infantil, é composto por oito diretoras, que são servidoras atuantes em cargos de confiança 

(CC). LEI MUNICIPAL Nº 2590/2001. Em relação aos contatos das mesmas para a pesquisa, 

salienta-se que foi enviado um questionário de forma virtual, sendo que o primeiro contato com 

as serventes, foi via WhatsApp, em que cada uma recebeu um link de acesso ao questionário 

on line, realizado no Google Forms, mas com algumas delas teve-se uma conversa pelo 

Messenger e e-mail, e como a acadêmica pesquisadora não tinha o celular das diretoras, 

utilizou-se do contato telefônico e após enviou o link do questionário, via e-mail. No entanto, 

para as profissionais que preferiram responder as perguntas de forma escrita e impressa, foi 

marcado data e encontro para entrega e retirada do questionário. Saliento que foi feito desta 

forma, seguindo todos os protocolos de distanciamento social, devido a COVID-19. 

Assim pode-se mensurar e analisar qual é o ponto de vista das serventes em relação ao 

comportamento do líder (como agente motivador), e entender o que ela acha da organização e 

como está o grau de motivação dela nesse ambiente. Ademais foi possivel observar como cada 

líder se auto avalia em seu papel de líder, como pessoa capaz de promover a motivação das 

serventes. Deste modo teve-se a participação de 15 profissionais (serventes + diretoras) que 

prontamente disponibilizaram-se a responder as questões. O restante dos profissionais não 

deram retorno e não responderam. 

Verificou-se que muitas serventes ficaram desconfiadas e não responderam certamente, por 

medo de golpes, que hoje em dia ocorrem corriqueiramente, muitas por medo de se prejudicar 

no próprio trabalho, medo do contagio pela Covid-19, talvez essas sejam as maiores razões para 

a falta de participação, pois ao contata-las foi informado a elas que se preferirem responder a 

um questionário impresso, poder-se-ia combinar local, data e hora, mesmo assim muitas viram 

as mensagens e não responderam. Mesmo com toda clareza na informação do assunto da 

pesquisa, com a flexibilidade e abertura para opiniões não foi possível ter a participação de 

todas ou pelo menos a metade que era a expectativa inicial. 

Importa destacar que através da pesquisa foi constatado que na cidade de Frederico 

Westphalen, nas escolas de educação infantil, 100% dos servidores públicos que estão em 

cargos de servente e diretoria, são do sexo feminino. As respostas são expostas nos gráficos 

abaixo, sendo que todas as perguntas são comentadas e analisadas. 

Foi analisado inicialmente o questionário feito as serventes. E, no gráfico 1 pode-se 

observar que 100% das respostas vieram de pessoas do sexo feminino, pois como já indicado, 

todas as serventes são mulheres, foram entrevistadas 11 pessoas no total. 



Gráfico 1: Identificação/Sexo de cada entrevistado que respondeu ao questionário 
 

 
 

Fonte: Autora (2021) 

 
 

Esta ausência de serventes do sexo masculino demonstra que no caso deste município esta 

profissão é predominantemente feminina embora as pessoas de sexo masculino também possam 

exercer esta profissão, o que pode ser realidade em outros municípios. 

No gráfico 2, apresenta-se a relação de idade de cada respondente ou faixa etária. 

Gráfico 2 – Faixa etária/idade de cada servente 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 

Pode-se observar pelo gráfico a existência de várias faixas etárias, de 20 a 30 até 51 anos 

ou mais, entre as serventes, sendo que a maioria é composta por mulheres de 31 a 51 anos ou 

mais. Pode-se inferir que seja necessário valorizar a profissão para atrair mais pessoas jovens, 

pois é uma função indispensável nas escolas infantis, precisando de permanente ocupação. 

A questão da formação foi uma das indagações feitas as serventes, as respostas são 

apresentada no gráfico 03. 

Gráfico 3- Formação/ e ou escolaridade 
 



Fonte: Autora (2021) 

 

 

Em concordância com os dados apresentados, 27,3% que representa 3 pessoas dessa 

pesquisa, não conseguiram terminar o ensino fundamental, mais 27,3% terminaram o ensino 

médio e mais 27,3% das entrevistadas tem o Ensino superior completo. Ou seja vimos que a 

grande parte das serventes não tem formação em ensino superior, tem sua formação até o ensino 

médio. 

Mas devido a evolução tecnológica em todas as profissões salienta-se a necessidade das 

autoridades inculcarem nas serventes o desejo de fazer um curso superior ou de participarem 

em cursos de atualização e formação relacionado a profissão e aos equipamentos utilizados por 

eles que sofreram melhorias tecnológicas importantes, o que irá favorecer a uma melhor 

utilização e uma melhor qualidade nos serviços. 

Em relação a formação de cada servente formada em curso superior, as respostas são 

expostas no gráfico 04 referente a esta questão. 

4- Qual curso superior você concluiu? 

Gráfico 4- Curso superior completo 

 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Observarmos conforme os dados expostos que a maioria das serventes formadas em curso 

superior, são representadas por 27,3% e são diplomadas no curso de Pedagogia. Salienta-se a 

necessidade de oferecer às serventes cursos que dizem respeito a profissão, favorecendo um 

melhor enquadramento profissional, para além de terem a liberdade de escolherem outras 

formações como alternativas de profissão futura. 

Na questão 5 que indaga sobre tempo que trabalha como servidor, as respostas são expostas 

no gráfico 5 abaixo. 

5- A quanto tempo é servidor público nessa organização? 

Gráfico 5- Tempo de serviço público na EMEI em que trabalha 



 
 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Nota-se através do gráfico que tem serventes que trabalham há 5, 7, 10, 17 e 19 anos, mas 

a maior parte delas trabalha a 5 anos e 19 anos como servidor público, 3 serventes trabalham a 

muito tempo, 19 anos de experiência, e mais 3 trabalham a metade de uma década como 

servente. Estas serventes mais antigas devem ser reconhecidas e valorizadas pelo que têm feito, 

o que só favorece a motivação das mais novas na profissão, podendo atrair mais pessoas ao 

setor. 

Na 6ª pergunta foi questionado se o líder de cada uma conversa com elas, troca uma ideia 

em relação a questões e decisões que vão impactar no serviço das mesmas, e no gráfico 6 

podemos entender. 

 
6- Seu líder lhe consulta antes de tomar decisões que te afetam no seu ambiente de trabalho 

e em sua função? 

Gráfico 6 – Diálogo antes de tomadas de decisões que impactam a vida das serventes no 

trabalho. 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Vemos que a maioria das respostas 45,5% mostra que o líder sim, conversa com as serventes 

sobre o que pode e vai ocorrer e isso é ótimo, a maioria tem líder que conversa. A outra grande 

porcentagem 36,4% diz que ás vezes consulta, e 18,2% citou que não há esse diálogo. Salienta- 

se a importância de haver sempre um diálogo, nunca é bom sermos surpreendidas, por novidades 



que nem sempre são as mais fáceis de lidar, entender e vivenciar, ainda mais em um lugar de 

trabalho, é imprescindível que haja conversa sobre decisões que tem de ser tomadas pelo líder, 

decisões essas que pequenas ou grandes podem mexer no modo de trabalho, no tempo, ou no 

corpo de funcionários, acontecimentos podem afetar todo um processo que vem ocorrendo, não 

se está a falar aqui em pedidos de autorização, fala-se de avisar, alertar, conversar com as 

lideradas e porque não, de compromete-las com as atividades a serem realizadas com uma boa 

conversa. 

Na 7ª questão sobre a atenção que o líder tem sobre as serventes é averiguada no gráfico 

que seguirá 

7- Seu líder observa e mostra que reconhece seu esforço? 

Gráfico 7 – Atenção e reconhecimento 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Há menor porcentagem é de 9,1% que representa que pessoas podem não estar se 

sentindo valorizadas, pessoas que não veem seu líder reconhecer seu trabalho, sua persistência 

em fazer o melhor, isso não é nada bom. E há 45,5% que concordam + 45,5% de pessoas que 

concordam parcialmente, que entendem que as vezes seu trabalho é visto. É inegável que nós 

seres humanos gostamos que nosso trabalho seja visto, que nos vejam, as vezes damos o melhor, 

as vezes pode não ser o suficiente aos olhos dos outros, por isso é necessário que haja atenção 

por parte do líder, que ele observe quem faz e não faz, quem está precisando melhorar, quem 

merece um pequeno reconhecimento, quando fazemos algo errado somos rapidamente vistos, 

mas quando fazemos algo certo, não é visto, no geral é bom haver demonstração de valorização 

e reconhecimento. 

Na 8ª pergunta faz-se importante observar que tudo está ligado, ao reconhecimento e ao 

agradecimento também que o servente pode e deve receber de seu líder. No gráfico 8 vamos 

entender melhor com as entrevistadas. 

 
8- Você recebe do seu líder um agradecimento ou Reconhecimento? 



Gráfico 8 – Agradecimento e reconhecimento 
 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Representando algumas serventes que dizem que não recebem e não percebem esse 

reconhecimento e agradecimento tem-se 18,2%, algumas citam que ás vezes sim, e 45,5% das 

serventes dizem que sim, isso é ótimo, bom que muitas sentem ser reconhecidas e que sua líder 

lhe agradece. Verifica-se por tanto que nem tudo vai 100% bem, pois ainda há pessoas 

descontentes com essa questão de ser reconhecida e valorizada. É dever de todos em quanto 

trabalhadores, produzirmos nosso melhor, trabalharmos bem para ao fim do mês receber o 

salário esperado, só que nem sempre a maior motivação das serventes é ligada ao valor 

pecuniário, pois valores morais são importantes para muitos, um pequeno agradecimento nunca 

é muito, um pequeno “obrigado” vindo de terceiros que se beneficiaram com seu esforço, entre 

colegas e entre líder e liderado, ou seja é preciso que haja mutuamente esse olhar mais 

cuidadoso, isso gera uma melhor convivência um lugar mais harmônico. Na pergunta 9 segue 

a análise das lideradas, para entender se elas sentem que recebem elogios de sua líder. 

9- Recebe elogios de sua liderança? 

Gráfico 9 – Líder que mostra reconhecer 

 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 
 

A resposta ás vezes liderou nosso gráfico, em que 54,5% das serventes costumam 

receber elogios, e 18,2% não recebem. Aqui vê-se que líderes costumam observar e elogiar 



quando preciso, isso é muito bom, e sobre o não receber elogios, vejo que é preciso que haja 

uma auto avaliação de liderado e líder, ambos lados devem analisar se estão fazendo seu 

melhor, se líder pode ter mais empatia, se liderado deve fazer algo diferente ou melhorar, as 

vezes pode não ser uma coisa nem outra, as vezes pode ser as duas juntas. 

Na 10ª pergunta que segue, sobre se o líder em ações ou palavras mostra que o trabalho 

das serventes é preciso, vemos a opinião das servidoras no 10° gráfico. 

10- O seu líder mostra para você que seu trabalho é importante? 

Gráfico 10 – Valorização do Trabalho/Importância Reconhecimento 

 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 
 

De acordo com as respostas, 36,4% das serventes repara que recebe o reconhecimento 

de seu trabalho, e 27,3% não tem o líder que não lhe mostra a importância do seu próprio 

trabalho, isso dificulta um pouco o quesito sentir-se bem no ambiente que trabalha. O 

necessário é que essas pessoas se conheçam, lembrem por si mesmas que sim, cada esforço 

agregado no processo é muito importante, cada pessoa demonstra de um modo, bem como o 

líder tem de tomar cuidado, prestar a atenção no que cada servente executa, em como faz, se 

faz bem ou não tem de ser apontado, conversado, buscando melhorias ou maximizando o que 

está indo bem, isso motiva pessoas a trabalharem melhor. A valorização do que se faz é um 

elemento motivacional de suma importância que não deve ser deixado de lado e sim utilizado 

sempre pelos líderes. 

Sobre a pergunta seguinte o gráfico 11 vai mostrar sobre a abertura que as lideradas 

tem para dividir suas ideias com sua líder. 

11- Você é incentivado pelo líder, para opinar e dar ideias sobre coisas que 

influenciam no seu meio de trabalho? 



Gráfico 11 – Espaço para falar e expor ao líder o que sente ou acha, é importante. 
 
 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 
 

Não tem espaço ou não encontraram essa abertura para poder conversar 27,3% das 

serventes, e 63,6% a maioria das respondentes tem essa abertura, isso é muito bom. Mudanças 

relativas a isso podem surgir com líderes que reveem seus meios de liderar, que dão atenção 

não aos resultados apenas, mas sim as pessoas que estão ligadas aos meios e processos, muito 

pode melhorar, quando há diálogo. A gestão de pessoas e de conhecimento está ligada ao 

diálogo. Há espaço para melhorar neste quesito pelos líderes para dar abertura e envolver a 

todos, o que só favorece a motivação, o bom relacionamento e a qualidade do trabalho. 

Na próxima questão, no gráfico 12, percebe-se se há a existência da impessoalidade 

no tratamento que lideradas dão as serventes. 

12- Seu líder lhe trata de forma justa e igualitária? 

 
Gráfico 12 – A impessoalidade no relacionamento interno da administração pública. 

 
 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 
 

Normalmente fala-se do princípio da impessoalidade quando se trata do tratamento e 

atendimento ao cidadãos, nesse estudo vimos sobre a impessoalidade para com as serventes, 

e 18,02% das serventes não é tratada de forma impessoal, (ainda que seja uma parcela 



pequena, é um nº de pessoas que podem estar desmotivadas com o tratamento impessoal, 

injusto) e a maioria 45,5% citam que ás vezes são tratas de forma justa ou igualitária, isso não 

é bom pois, o ideal para o tratamento certo e justo é o que é praticado, sempre esse princípio 

deve ser seguido, líderes devem ser impessoais no trabalho ao lidar com pessoas, observando 

atentamente cada liderada, cada necessidade ou particularidade, lembrando que todos no meio 

público tem de fazer seu melhor para atender bem ao cidadãos e para tanto não deve haver 

tratamento especial a uns e desigual para determinadas pessoas. 

Em relação ao valor que o líder oferece as servidoras, a partir da 13ª questão surtem as 

respostas. 

13- Você sente que o líder lhe dá o devido valor? 

Gráfico 13- Valorização de pessoas 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 
 

A maioria 36,4% das servidoras serventes diz que ás vezes, e 27,3% dizem que não 

sentem-se valorizadas em seu meio de trabalho, ou seja algo pode ser melhorado, o líder 

dessas mesmas podem e devem estar abertos e atentos, mostrando e apontando o que acham 

de bom e ruim, isso mostra valor e faz com que lideradas sintam-se importantes, vistas. 

A partir da próxima pergunta, vemos no gráfico 14º se os líderes ajudam e buscam ser 

proativos no que for necessário. 

14- Seu líder mostra ser proativo e pronto para ajudar no que for necessário? 

 

 

 
Gráfico 14 – Existência de líder proativo 



 

 

Fonte: Autora (2021) 

 

 
 

Lideradas e líder devem caminhar juntos, ambos lados devem se ajudar quando for 

preciso, uma ajudinha quando algo está complicado, nunca é demais, aliás é ótimo, a 

proatividade tem de estar nas serventes e em líderes, quando as serventes estão com algum 

aperto em seu processo, é bom poder contar com o auxílio do líder que pode estar sim 

ocupado, mas que deve analisar, se tem tempo e pode ajudar, então faça, não delegue, delegar 

apenas e ver o problema acontecer não ajuda em nada, e 18,2% são pessoas que não tem essa 

ajuda, 45,5% ás vezes contam com as lideradas em momentos de necessidade. Existe muito a 

fazer ainda neste quesito, para reduzir este número, pois, se a ideia é motivar a presença, o 

apoio constante dos líderes aos liderados deve ser uma constância permanente. 

Em relação a pergunta 15 quanto ao espaço para opinar e apontar melhorias, no gráfico 

15 temos as respostas. 

15- Você tem espaço para opinar, reclamar e dar sugestões? 

 
Gráfico 15 – Líder com visão aberta, que oferta espaço e confiança para troca de ideias. 

 
 

 
Fonte: Autora (2021) 

 
 

As respostas em 54,5% representam a maioria das serventes que levam a resposta de 

que sim há mais líderes que dão espaço para sugestões o que é bom, e se levarmos em conta 

que existe 27,3% das serventes que dizem que não, é preciso ser melhorado, líderes que já 

vem sendo assim é um sinal de que temos pessoas na liderança capazes e que mostram abraçar 



o todo não só sua opinião própria, e as que não dão essa abertura, passou da hora de mudar, 

de abrir-se ao diálogo, a horas de troca de conhecimento, isso melhora relações, ambientes e 

resultados. 

Na pergunta 16, vemos se as serventes mostram que acreditam que Líderes podem 

motivar então analisaremos o gráfico 16º. 

16- Acredita que o líder com ações e palavras, pode te motivar no ambiente de trabalho? 

Gráfico 16 – Líder é capaz de motivar a servidora servente. 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Em um total de 90,9% das lideradas, vemos que muitas afirmam que sim então é claro 

e evidente que entendem que a motivação sim parte delas mesmas, e que seu líder pode 

auxiliar de certo modo, com ações e palavras, promover ou maximizar sua motivação. 

Na 17ª pergunta, é entendido no gráfico 17 se as serventes entendem a importância de 

sua função, do que faz. 

17- Você entende a importância de seu trabalho? 

Gráfico 17 – Autoconhecimento, valorização própria. 

Fonte: Autora (2021) 

 

 
 

Todas, 100% responderam que entendem, e isso é perfeito, conhecendo o que executa, e 

entendem que sim seu trabalho é importante e faz a diferença, é um grande passo para 

motivar-se e desempenhar seu melhor pois a sociedade que demanda de seu trabalho. 

Em relação a 18ª questão, analisamos como as próprias serventes se avaliam em termos 

de motivação e, no gráfico 18 apresenta os resultados. 



18- Você se esforça para desenvolver seu melhor e se automotiva? 

 
Gráfico 18 – Resultados bons que vem do próprio querer, do esforço contínuo e da 

automotivação. 

 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 

Todas as serventes que responderam, disseram que se automotivam e que se esforçam 

para desempenhar seu melhor trabalho. Isso é muito importante, pois os resultados dependem 

de processos e pessoas, até porque a motivação vem de dentro de cada pessoa, além de 

demandar de terceiros em muitos casos, e para um bom começo é preciso que cada pessoa 

queira e se motive a realizar. 

No que diz respeito ao sentir-se protegido no lugar que trabalha o gráfico 19 tem as 

respostas desta pergunta, conforme apresentado abaixo. 

19- Você se sente protegido no trabalho? 

 
Gráfico 19- 2º nível de necessidades da pirâmide de Maslow, a segurança. 

 
 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 

No que tange sentir-se seguro no próprio ambiente de trabalho, grande parte diz 

que sim 45,5% e a outra parte 18,2% e 27,3% citam que ás vezes sentem-se protegidas 

e algumas não. A necessidade de proteção está intimamente ligada ao bem estar, 

quando condições de trabalho são ruins, quando ambientes de trabalha são rodeados 

por algumas ameaças ou até mesmo sobre a falta de impessoalidade, gera um lugar em 

que as servidoras sentem-se com medo, de por exemplo perseguições, favoritismos, de 



se machucar fisicamente ou mentalmente, isso não é nada bom. A segurança diz 

respeito a proteção contra danos físicos e emocionais, se não há isso, a insegurança 

emana, o medo impera e o trabalho não é bem executado, pessoas desmotivadas são os 

resultados. 

Sobre o prazer ligado as funções executadas tratada na questão 20, vemos no 20º 

gráfico as respostas das inquiridas. 

20- Você sente prazer exercendo a sua função? 

 

Gráfico 20 – Prazer e felicidade ao realizar seu trabalho. 
 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 

A maioria que é representada por 81,8% das respostas foram positivas o que é muito 

bom pois vemos que muitas gostam do que fazem, sentem-se prazerosas. E 18,2% das 

respostas indicam que algumas pessoas não sentem sempre esse prazer, somente ás vezes. 

Isso pode dar-se por motivos de cansaço, sobrecarga, delegações variadas a uma só pessoa, 

ou até mesmo falta de materiais, isso prejudica o trabalho, dificulta a realização. 

E seria ótimo, perfeito que 100% das pessoas tivessem as mesmas condições, 

ambientes harmônicos de se viver, colegas e líder que fazem bem seu próprio papel, isso 

impacta nos processos, uma peça precisa da outra é preciso lembrar disso. E aqui entro na 21ª 

questão, que questiona as serventes se elas tem o necessário para trabalhar, vejamos as 

respostas no gráfico 21. 

21- Você tem equipamentos adequados para desenvolver suas funções? 

Gráfico 21 – Ter matérias precisos, e condições adequadas de trabalho, melhora os processos 

e execuções de atividades. 



Fonte: Autora (2021) 

 

 

Ás serventes em sua maioria 45,5% diz que ás vezes tem o que é preciso, 9,1% diz que 

não tem, e 36,4% das pessoas, tem sim o que precisam. O bom seria que todas tivessem como 

citei antes, condições iguais, é bem dificultoso trabalhar com falta de matérias, com materiais 

ruins, isso demanda atenção do líder, que deve fazer jus a função, de cuidar do local bem 

como de suas lideradas, o trabalho é melhor quando temos o que é preciso. Exemplo: como 

fazer comida com insumos de má qualidade ou até mesmo fora da validade, ou estragados? 

Como cozinhar sem uma panela adequada? Como lavar uma calçada se não há mangueira que 

funcione? 

É parte da função da líder de uma escola, ouvir lideradas, suas necessidades, e solicitar 

aos responsáveis da prefeitura, que forneçam o que é solicitado, ao menos o básico, que não 

haja transtorno e dificuldades. Sobre o horário para descansar e se alimentar tratada na questão 

22 as respostas são exposta no gráfico 22. 

22 - Você consegue ter seu horário de lanche, almoço e descanso? 

Gráfico 22 – Horários de pausa são obrigatórios e fazem parte das necessidades fisiológicas 

apontadas na pirâmide de Maslow. 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

A maior parte 90,9% das serventes, consegue ter esses horários de pausa, isso é muito 

bom, precisamos de tempo para alimentação, ir ao banheiro, descansar a cabeça. E 9,1% diz 

que só ás vezes consegue, assim é preciso avaliar o motivo, repensar o processo, ou até mesmo 

a líder observar ficar sabendo disso, e alertar que é preciso e tem que ser cumprido. Na 23ª 

questão, foi perguntado sobre a convivência no trabalho, seguem no gráfico a baixo as 

respostas. 

23- Você e seus colegas tem uma boa convivência no trabalho? 

Gráfico 23 – Uma boa relação com colegas e líder faz parte das necessidades sociais. 



 
 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Na base das necessidades expostas na pirâmide de Maslow, vimos as necessidades 

sociais que abraçam uma boa convivência, sentir-se parte de um grupo, sentir-se bem 

trabalhando junto, e a maioria 72,7% das serventes sentem-se contentes, tem uma boa 

convivência, isso demonstra respeito e um trabalho mais leve. Já 18,2% dizem que não, e precisa 

ser mudado, tem de partir de um lado, ceder, entender, ter empatia, ajuda, a inteligência 

emocional está ligada. A liderança deve intervir no sentido de encontrar as razões e buscar sua 

superação. Na pergunta 24 sobre o salário e função, sobre o contentamento, segue no Gráfico 

24º as respostas. 

24- Você julga que seu salário é compatível com suas funções? 

Gráfico 24 – Salário X atribuições 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Na maior porcentagem temos a resposta não, e 72,7% das servidoras serventes, não 

acham seu salário compatível com suas funções, ou seja a maior parte está descontente, 18,2% 

julgam-se contentes dizem que sim. Penso que no meio público o aumento de salário dos 

servidores sempre foi um problema enfrentado pela administração, diversas vezes foi lutado por 

mais, o próprio sindicato dos trabalhadores, buscou em frente a câmara de vereadores, aumentos 

de salário, e pouquíssimas vezes foi positiva a resposta. 

Salienta-se que baixar salário dos que já recebem pouco é muito mais corriqueiro do que 

aumentar um pouco do salário de cada um, cortes de gastos, normalmente começam aonde não 

daria para ser retirado tal valor. Esta é uma situação que deve ser revista e assumida pelas líderes 

junto as autoridades superiores, afim de minimizar a situação de remuneração de suas lideradas. 



A pergunta 25 a seguir, questiona se é igualitária as horas trabalhadas pelas serventes, no 25º 

gráfico é entendido o que sabem de acordo com as respostas. 

25- Todas as serventes tem a mesma carga horária de trabalho? 

Gráfico 25 – A carga horária trabalhada pelas serventes é igual ou não. 

Fonte: Autora (2021) 

 

 
 

Não, é a metade das respostas, e sim, é a outra metade. Então 45,5% dizem que sim, que 

todas tem a mesma carga horária e 45,5% citam que não é assim, que nem todas as serventes 

trabalha as 8 horas que consta no contrato, o ideal seria cada líder observar quem faz quantas 

horas e por que, e ajustar caso algo injusto esteja acontecendo para melhorar e mudar o que 

pode estar errado. É importante, investigar com atenção, averiguar e trabalhar em cima de um 

plano regado por diálogo, impessoalidade e justiça evitando com isso mais um elemento 

desmotivador no local de trabalho, com todas as suas possíveis consequências. Na 26ª 

pergunta é citado sobre o desvio de função, no gráfico 26 as respostas nos mostram. 

26- Existe desvio de função, em que serventes ocupam cargos diferentes (não faxinando 

nem cozinhando)? 

Gráfico 26- Desvio de função entre serventes. 
 
 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 
 

Esse é um fator bem desanimador, pois 63,6% julgam que há desvio de função, sabem ou 

acreditam que concursadas para função X, desempenham serviços em outro cargo, outras 



funções. Exemplo, uma servente que trabalha como uma secretária, ou algo neste viés. 27,3% 

representa a média de respostas das serventes que dizem que não é real esse desvio de funções 

entre as serventes. Seria ótimo uma grande varredura, que por exemplo, a secretaria de 

educação verificasse onde estão alocadas cada servente de EMEI e se não estão nas EMEIS, 

por que, e buscar alterar esse quadro irregular. Não é justo uma pessoa fazer o mesmo 

concurso que você e realizar funções opostas as do cargo conquistado. Em relação a 27ª 

pergunta, no gráfico 27, vemos as respostas sobre orgulho em fazer parte da instituição de 

ensino em que trabalha. 

27- Você se orgulha de trabalhar nessa instituição? 

Gráfico 27 – Orgulho em ser parte e fazer parte. 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 
 

É importante comentar que a maioria sente esse orgulho, possivelmente está ligado a 

motivação pessoal e provida por um terceiro, líder e ou colegas de trabalho, e é representada 

por 81,8%, todas essas serventes se orgulham de trabalhar na EMEI. Já 18,2% ás vezes se 

sentem orgulhosas de fazer parte, vejo que para melhorar esse aspecto é uma avaliação do 

motivo, analisar o positivo e o negativo, ver se algo pode ser feito por conta própria para 

mudar isso, e as vezes a liderança impacta nesses 18,2%, pois trabalhar em um local em que 

não há boa relação com a líder, uma relação restrita piora tudo. Ambos os lados, líderes e 

serventes, devem praticar suas funções de forma impessoal, com respeito, humildade, 

responsabilidade ajuda e muito. Ainda sobre a questão de sentir-se motivado na EMEI, no 

gráfico 28 as serventes responderam como se sentem. 

28- Você se considera satisfeito e motivado nessa instituição que trabalha? 

Gráfico 28 – Trabalho e motivação na EMEI em que trabalha. 



 

 

Fonte: Autora (2021) 

 

 
 

A maior parte se dá pelas respostas de não estar motivado e estar motivado as vezes, 

somam 54,6% e 36,4% das respostas apontem ao sim. É bom notarmos que o sim existe, isso 

é bom pois não são 100% das serventes que estão desmotivadas e insatisfeitos, só que o 

restante não está ou não está sempre e isso corresponde a uma série de motivos, tudo tem uma 

resposta, e podem ser diversas realidades do dia a dia que podem levar a desmotivação. 

O ideal é liderado e líder estudar o que lhe motiva, como e qual motivo, o que fazer para 

melhorar e para mudar. A liderança pode em sua posição organizar momentos para conversas, 

momentos de descontração, momentos para agradecimento. E liderado tem de estar aberto 

para abraçar ideias, ouvir e falar. No 29º gráfico, observamos o que mais incentiva o bom 

desempenho das serventes. 

29- O que mais incentiva e estimula seu bom desempenho não é o salário, e sim o 

reconhecimento que lhe dão a partir dos seus méritos? 

Gráfico 29 – Estímulo e incentivo a partir do reconhecimento. 
 
 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 

A porcentagem de 54,5% das respostas configura a maioria das serventes dizendo que 

sim, que o sua motivação vem grande parte do reconhecimento conquistado, e 27,3% das 

serventes cita que ás vezes é isso, 9,1% cita que a motivação não vem do reconhecimento 

pelos méritos. Vemos com isso que sim o valor pecuniário importa muito para sobrevivermos, 



mas que fatores psicológico influenciam muito na saúde e vida das serventes, é preciso a 

existência dos dois para um trabalho bem realizado, uma pessoa contente e motivada. 

Por conseguinte abaixo seguem as análises do segundo questionário criado para ás líderes. 

No gráfico 30 veremos que 100% das respostas vieram de pessoas do sexo feminino, todas as 

líderes são mulheres, foram 4 participantes as respondentes. 

1- Identificação: Sexo 

Gráfico 30 – Sexo de cada entrevistado que respondeu ao questionário 
 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Assim como em relação ás serventes vale a pena incentivar e envolver lideranças do sexo 

masculino também neste setor de atividades, demonstrando que aqui também podem crescer 

enquanto profissionais, com futuro em suas carreiras profissionais, que este setor não é uma 

exclusividade para pessoas do sexo feminino. 

No gráfico 31, em relação a faixa de idade de cada respondente. 

2- Faixa etária 

Gráfico 31 – Faixa de idade de cada respondente 
 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 

As diretoras das EMEIS tem de 20 a 40 anos, 50% de 20 a 30 e o restante 31 a 40. Nota-se 

o predomínio destas duas faixas etárias portanto de lideranças jovens em essência. Estas 

lideranças são mais propensas a mudanças e a flexibilidade. A questão da formação foi uma das 

indagações feitas as serventes, as respostas são apresentada no gráfico 32. 

3- Formação: 



Gráfico 32- Formação/ e ou escolaridade 
 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Em concordância com os dados apresentados, 100% das líderes têm curso superior 

completo. Observa-se que para além da faixa etária que favorece a flexibilidade das líderes, 

todas possuem o ensino superior completo. Com o incentivo da alta direção para constantes 

treinamentos e atualizações em questões de liderança, as líderes poderão desempenhar suas 

funções cada vez melhor. E em relação a formação em nível superior de cada líder, as respostas 

são expostas no gráfico 33 referente a esta questão. 

4- Qual curso superior você concluiu? 

Gráfico 33- Curso superior completo 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Observarmos conforme os dados expostos que a maioria das lideradas formadas em curso 

superior, são representadas por 75% e são diplomadas no curso de Pedagogia e 25% no curso 

de direito. São cursos que favorecem a liderança no setor público favorecendo o conhecimento 

dos princípios da administração pública entre outras leis e normas. Na questão 5 que indaga-se 

sobre tempo que trabalha como servidor, as respostas são expostas no gráfico 34 abaixo. 

5- A quanto tempo é servidor público nessa organização? 

Gráfico 34- Tempo de serviço público na EMEI em que trabalha 



 
 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Há diretoras que trabalham a 5 anos e representam 50%, e a outra metade trabalha a 9 meses 

e 4 anos. Isso indica que a maioria das líderes já têm uma boa caminhada, experiência de 

liderança no setor, que em princípio, favorecer o incentivo a motivação de suas lideradas. A 

próxima pergunta sobre o diálogo com as lideradas, abarca as respostas no gráfico a seguir. 

6- Você líder, conversa com seus liderados serventes, antes de tomar decisões importantes 

que afetam as mesmas no ambiente de trabalho e na função delas? 

Gráfico 35 – Partilha de informações relevantes 
 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Todas as líderes que responderam contam que conversam com suas lideradas sobre coisas 

importantes, antes da tomada de decisões relevantes que vão impactar no trabalho delas. Muito 

bom, este é o ideal, se realmente condiz com a realidade de suas ações. E isso cria laços de 

confiança entre ambos. Na pergunta 7, vamos observar sobre reconhecimento que é mostrado e 

dado. 

7- Você como líder, observa e mostra reconhecer os esforços dos seus liderados? 

Gráfico 36 – Reconhece e demostra 



Fonte: Autora (2021) 

 

 

Todas as líderes disseram que sim, quando veem os esforços das serventes, elas reconhecem 

e mostram isso a elas. Isso é necessário e muito importante, mostram ser atentas e que valorizam 

e reconhecem os esforços de forma pública, uma atitude louvável no local de trabalho. Sobre 

agradecimento como parte do reconhecimento a pergunta 8 vai nos mostrar mais sobre a líder 

respondente. 

8 - Você agradece as contribuições dos seus liderados? 

Gráfico 37 – Agradecimento as serventes 

 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Líderes citam que sim em sua maioria e representam 75%, e as que agradecem as vezes são 

25% das líderes. Muito bom ver que mais da metade costuma observar e demonstrar o 

reconhecimento, é um grande estímulo, por mais pequeno que seja o gesto, é grandioso e seus 

efeitos na motivação também são grandiosos. Na 9ª questão vamos entender as líderes sobre, 

atos positivos de reconhecer e elogiar. 

9- Você costuma elogiar seus liderados? 

Gráfico 38 – Exaltar qualidade = Alavancar a motivação 
 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Atributos, feitos positivos que são identificados pela liderança, e expostos em forma de 

exaltações, faz bem a quem luta e dá seu melhor, motiva as lideradas e 75% das diretoras 

trabalha desse modo, em suas respostas dizem que costumam elogiar as serventes. E as 25% 

das diretoras diz que ás vezes sim, o ideal seria sempre, tanto quanto elas gostam de 



reconhecimento, as lideradas também podem necessitar e gostar. São coisas da natureza humana 

e devem ser cultivadas pelas líderes, como uma prática normal. Na 10ª pergunta vemos se as 

líderes demostram a importância do trabalho de cada liderada. 

10-Você mostra que o trabalho de seus liderados é importante? 

Gráfico 39 – Evidencia a importância da participação de cada servente na EMEI 
 

 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Todas as lideras disseram que sim, 100% mostram que o trabalho das serventes é 

importante. Fazer essa demonstração favorece não só a motivação mas também o sentimento 

de pertença e o consequente comprometimento em melhorar a cada dia. Na questão 11 fala 

sobre líder dar abertura a opiniões de melhoria e sugestões por parte das serventes, segue as 

respostas no gráfico abaixo. 

11- Você incentiva os liderados a opinar e dar ideias sobre coisas que influenciam o 

trabalho das mesmas? 

Gráfico 40 – Incentivo de líderes a produção de melhorias 
 
 

 
Fonte: Autora (2021) 

 
O líder que influencia e impulsiona, é o verdadeiro líder, promove bem estar, pontos para 

melhoria, as lideradas por sua vez, tem espaço para falar a verdade, fazer solicitações, abrir- 

se para o crescimento. Metade diz que sim, e os outros 50% cita que ás vezes incentiva, o 

ideal é sempre ser aberto, sabendo filtrar opiniões avaliando meios, necessidades, e possíveis 

soluções. Saber ouvir as opiniões das pessoas que trabalham e vivenciam o dia-a-dia, é uma 



boa ideia, pois muitas soluções dos problemas laborais provém dessas ideias. Sobre o segundo 

princípio norteador da Administração Pública, na pergunta 12 seguem as respostas. 

12- Você trata de forma justa e igualitária todos os colaboradores? 

Gráfico 41 – Impessoalidade no relacionamento com serventes 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 
 

Todas as diretoras responderam que trabalham de forma impessoal com as serventes, isso 

é perfeito, todas elas 100% não fazem tratamento diferenciado e injusto com nenhuma delas. 

Não é um jogo de favores, não há politicagem envolvida. Ouvem as serventes, buscam o 

melhor para a EMEI como um todo, sem pensar no querer pessoal. Em relação as solicitações 

das serventes e suas necessidades, seguem no 42º gráfico as respostas. 

13- Você sempre busca realizar o que seus liderados solicitam? 

Gráfico 42 – Busca pelo melhor ao necessário ás serventes 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 
 

Sendo 100% correspondente ao sim, todas as diretoras contam que elas buscam fazer o 

necessário para atender as solicitações importantes das serventes, mostrando assim serem 

preocupadas e solicitas, abertas a ouvirem e trabalharem para o melhor da EMEI como um 



todo. Sobre pôr a mão na massa e ajudar sempre que as serventes precisarem, o gráfico 43 a 

seguir, nos mostra. 

14- Você se considera proativo e pronto para ajudar no que for necessário? 

 
Gráfico 43 – É um líder que põe a mão na massa, pronto para ajudar sempre que preciso 

 
 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 
 

Todas as líderes 100% responderam sim, elas consideram-se proativas, trabalham e fazem 

todo o necessário para ajudar as serventes. As serventes terem sua líder como alguém para 

conversar sobre seu trabalho, alguém em quem confiar e acreditar que vai ouvir e ajudar, é de 

extrema importância. Até porque as líderes devem liderar pelo exemplo de bom desempenho, 

pelo bom relacionamento, interajuda, inovação e criatividade, para assim serem seguidas 

pelas lideradas. E, no gráfico 44, relativo a pergunta 15 segue a baixo a porcentagem de 

respostas. 

15- Você dá espaço para opiniões, sugestões e críticas? 

Gráfico 44 – A liderança aberta acessível e confiável 

 
Fonte: Autora (2021) 



Todas as respostas mostram que 100% das diretoras dão essa abertura para as lideradas, 

em que mostram que podem ouvir, talvez ajudar, que podem confiar em dar ideias e críticas 

tudo com vistas no melhoramento dos processos. Como salientado em outra questão anterior 

acima, as opiniões das serventes devem ser incentivas, fazendo parte da própria cultura da 

organização, pois muitas dessas ideias ou opiniões têm uma valorosa contribuição para 

melhoria e a qualificação das atividades. Quanto a noção de que líder pode sim motivar de 

algum modo suas lideradas, com a pergunta 16 podemos entender melhor sobre. 

16- Acredita que você em quanto líder com ações e palavras, pode motivar as serventes? 

Gráfico 45 – Crê que pode motivar as serventes, ao exercer de forma concreta a liderança 

 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 
 

Uma porcentagem de 25% das diretoras citam acreditar que as vezes tem poder para 

motivar com ações e palavras, e 75% da liderança respondem que acreditam sim que tem essa 

capacidade de ajudar a motivar de certo modo. O estímulo e a motivação são as principais 

razões de se ter uma liderança. E as líderes devem ter essa ciência procurando capacitação 

para liderarem melhor, em que a motivação tem um lugar indispensável, essa noção é valiosa. 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Levando em conta os estudos abordados nesse trabalho, e a opinião das profissionais 

serventes e líderes, foi possível criar um estudo cujo resultado é rico em pluralidade, verdades, 

e concepções, e pode-se constatar que não está tudo ás mil maravilhas no setor público ao que 

diz respeito motivação das serventes, e a promoção dela pelas líderes diretoras. Analisou-se por 

tanto que muitas questões devem ser revistas com mais afinco e atenção, a impessoalidade 

mostrou-se não muito praticada, o que será detalhado em termos de concepções, no decorrer 

destas considerações. É de se destacar que, muitos relatos bons foram considerados, há 

positividade e realidades boas em muitas EMEIS. Observou-se opiniões divergentes entre o que 

dizem as serventes e as diretoras, mas muitas se confirmam também, demostrando que há o que 

melhorar, o que maximizar. 

Em concordância com o estudo, foi possível entender que a motivação está entrelaçada 

nos processos e resultados de uma organização, e quando falamos de administração pública, 

instituições públicas faz-se importante saber que por trás de cada serviço público, há um 

servidor, uma pessoa que pode estar desmotivada por diversos motivos, motivos pessoais, 

motivos partidos dentro do próprio ambiente de trabalho, acontecimentos variados ocorrem a 

todo instante, mudanças vem e alteram as coisas, pessoas vivem na correria do dia a dia, 

precisam muito de seu salário ao final do mês, também de sua saúde mental e física. A 

motivação entra na vida das pessoas como estímulos, a moverem-se a correrem atrás de seus 

objetivos, fazer algo para realizar, promover a motivação é uma tarefa não tão fácil, quando 

se trata de lidar com pessoas variadas, mas não impossível e maximiza melhorias. 

Com esse estudo foi possível observar que grande parte do nosso dia passamos no 

trabalho, e sentir-se parte e que é importante nesse lugar é grandioso, para que o trabalho seja 

mais leve, para que a saúde mental seja preservada. As serventes das EMEIS de Frederico 

Westphalen, que são lideradas pelas diretoras, são em sua totalidade mulheres de 20 a 51 

anos, que estão trabalhando até nove anos como servidor público, algumas não tem o ensino 

fundamental completo, algumas tem até o ensino superior. E as diretoras apresentam uma 

faixa etária de 20 a 40 anos, todas tem curso superior completo, trabalham nas EMEIS de 9 

meses a 5 anos. 

Sobre a liderança ser aberta ou não, e a existência de comunicação acerca de informações 

importantes que impactam o serviço das serventes, foi possível averiguar que a maioria das 

lideradas considera que há as vezes essa conversa, e outras citam a falta dessa comunicação 



tão importante, e as líderes por sua vez ao serem questionadas sobre a mesma questão, 100% 

delas disseram que costumam consultar sim as serventes antes da tomada de decisões 

importantes. 

No que tange aspetos como, reconhecimento, agradecimento e valorização sobre os atos 

das serventes, as lideradas em sua maioria afirmam que não recebem e as vezes recebem; 

sobre os elogios, a maioria delas sinalizou que recebem; no que diz respeito ao 

reconhecimento em si, dado pela líderes, uma parcela das serventes num total de 27,3% 

afirmam que seu líder não lhe mostra que seu trabalho é válido, é importante, por outro lado 

36,4% cita que sim, julga ter um líder que vê, que reconhece e de uma forma ou outra lhe 

mostra esse valor. 

Salienta-se que as diretoras em sua maioria, responderam afirmativamente em 

praticamente todas as questões propostas. Em relação ao incentivo que o líder dá ao espaço 

de fala das serventes, sobre coisas que podem influenciar no trabalho delas mesmas, a maioria 

das serventes indicaram que há esse incentivo sim, que tem essa abertura, no entanto, 27,3% 

das serventes inquiridas afirmaram que não têm essa abertura. As diretoras, num total de 50% 

defendem são abertas para isso e influenciam as serventes a falar quando precisam de algo, 

quando querem partilhar algo importante que possa interferir no ambiente de trabalho, e a 

outra metade afirma que ás vezes dão essa abertura. 

Salienta-se que o tratamento justo e igualitário, o trabalho impessoal, para com todas as 

serventes é de extrema importância ao relacionamento interno, e, nesta questão, 18,2% das 

serventes indicaram que são tratadas de forma pessoal, enquanto que para 45,5% delas ás 

vezes são tratadas com impessoalidade, por seu turno, todas as diretoras respondem a essa 

questão dizendo que fazem esse tratamento de acordo com as emanações desse princípio. 

Foi solicitado a opinião das serventes se sua líder mostra ser pronta para ajudar no que 

for necessário, ser proativa, 18,2% das serventes afirmam que não tem esse tipo de 

profissional como líder, e 45,5% indicaram que ás vezes tem esse líder que ajuda e está 

disposto a colaborar quando preciso. Na perspectiva, as líderes todas defendem que são 

proativas, pessoas que ajudam sempre que preciso, fazem algo a mais, colaboram e estão 

prontas para auxiliar as serventes. 

Em questão de ter espaço para pedir ajuda, reclamar, ou dar sugestões, as serventes em 

sua maioria de 54,5% responderam afirmativamente e 27,3% afirmam não ter esse espaço, ou 

seja, os líderes não dão abertura, nem na questão de relacionamento impessoal. Este 



posicionamento das serventes contraria as diretoras que na sua totalidade 100% das 

entrevistadas sustentam que dão espaço para opiniões, sugestões e críticas. 

Questionadas se as diretoras estimulavam sua motivação no ambiente de trabalho, as 

serventes num total de 90,9% afirmaram a existência deste estímulo, sabem que podem ser 

motivadas pelas líderes, e, 75% das diretoras também afirmaram que acreditam que podem 

motivar com ações e/ou palavras, e os demais salientaram acreditar que ás vezes podem 

estimular a motivação de suas lideradas, e isso diz respeito certamente ao quesito de líderes 

que mesmo tendo a percepção de problemas pessoais dos elementos de sua equipe, acreditam 

não poderem ajudar, achando que a motivação das lideradas devem provir apenas delas sem 

estimulo externo. 

Nesses questionamentos verificou-se algumas discordâncias nas respostas das serventes 

e das diretoras, pois muitas respostas das lideradas são opostas as das líderes. E isso 

geralmente acontece quando as lideranças desenvolvem suas ações com pouco ou nenhum 

envolvimento de seus liderados nas tomadas de decisões, com ideias, opiniões, sugestões, etc, 

o que por si só já pode levar a falhas, mesmo que pequenas, e acham que as coisas estão indo 

bem, estão a liderar muito bem, mas na verdade acabam por criar insatisfação e desmotivação 

com essa falta de envolvimento dos membros de sua equipe. Quando as lideradas sentem a 

falta de valorização do que fazem e do seu próprio trabalho, não têm espaço para opinar, 

sugerir, acarreta problemas críticos ao trabalho dentro da EMEI, a questão de não 

comprometer-se, “de ver e fechar os olhos” para questões falhas, por exemplo, impacta 

negativamente e gradativamente, até que problemas grandes se instalam. 

No que diz respeito ás questões relativas a sua auto avaliação as serventes, de uma 

maneira geral, afirmam que são esforçadas no trabalho, se motivam por conta própria, pois 

sabe o quanto são importantes suas atividades para a sociedade. Perante as questões que dizem 

respeito aos equipamento, e utensílios de trabalho, se os intervalos para descanso, lanches, 

respeitados e se carga horaria é igual para todo, as respostas apontam que nem tudo está em 

pior estado, nem toda situação está completamente ruim. Foi visto por exemplo, que muitas 

serventes conseguem ter sua hora de pausa, no entanto nem todas tem os materiais 

necessários, algumas indicaram que recebem ás vezes. 

Na questão referente a carga horária, 50% das serventes inquiridas afirmam que a mesma 

é cumprida conforme estabelecido em processo seletivo, e 50% responderam que não, nem 

todas cumprem, fazem outra carga horária. E em relação a questão do desvio de função de 

serventes que não estão nem na cozinha nem fazendo limpeza, 63,6% das serventes 



responderam afirmativamente, que sim elas sabem ou creem que há pessoas exercendo 

atividades de um cargo totalmente oposto ao conquistado em concurso público. Estas 

respostas indicam que algo está errado e precisa ser revisto e corrigido pelas lideranças o pela 

direção superior, a situação entra em contradição com os princípios da administração pública. 

Sobre os questionamentos relativos a proteção no trabalho e convivência com colegas, 

vimos que a maioria das respostas são positivas, mas no meio delas sempre tem uma pessoa 

descontente, pessoas que não estão se sentindo protegidas, ou não têm boa relação para com 

colegas, e essas questões são pontos que dificultam os processos, e o bem estar das serventes 

no ambiente trabalho, pois as mesmas têm muitas, vezes que pedir melhorias das condições, 

matérias necessários para suas atividades, o que acaba por dificultar a realização das tarefas 

em tempo, sobretudo se não há uma boa comunicação com o líder, se não há essa abertura 

entre líder e lideradas. 

Sobre o prazer sentido ao exercerem a própria função, a maioria das serventes indicou 

que tem esse prazer, gostam do que fazem. Em relação ao salário ser compatível com as 

funções, 72,7% aponta negativamente, que não acham compatível, pois elas trabalham e 

fazem o que fazem ganhando menos, provocando muito desanimo nelas, pois quando tudo 

aumenta e o salário é estagnado, prejudica o trabalhador. 

Em questão de orgulho em trabalhar na EMEI, a maioria sente-se orgulhosa sempre, e 

algumas apenas ás vezes, com relação a motivação das serventes na instituição de ensino, 

54,6% das serventes indicam negativamente, que não sentem-se motivadas e algumas 

somente ás vezes, ou seja a maioria não está motivado e nem sempre está sendo motivado no 

local em que trabalha. 

Na última questão referente ao desempenho 54,5% das serventes apontam positivamente, 

que sentem-se motivadas pelo bom desempenho na EMEI. No entanto, devido a fatores 

intrínsecos, certamente pelo motivo de que na administração pública o salário não muda 

conforme seu empenho, e sim após muito lutar para conquistar um pequeno reajuste, enfim 

que a questão pecuniária influencia sim esse desempenho, mas a maior parte das serventes 

acredita que a motivação e fatores emocionais importam e estimulam muito o melhor 

desempenho.  

 É de suma importância ressaltar as sugestões para redução dos desafios das líderes, frente 

a promoção da motivação das serventes de forma eficiente e eficaz, por conseguinte, seguem: 



Bem como apontam os estudos por meio da pesquisa bibliográfica e por meio da 

participação das entrevistadas, vemos que a motivação se encontra em diversas formas, move 

as pessoas a trabalharem e viverem melhor. As diretoras que são as líderes tem sim suas 

particularidades e dificuldades em promover a motivação e ou maximizar a mesma entre suas 

lideradas serventes. 

As ideias pensadas até aqui pela pesquisadora, são as seguintes: é imprescindível a 

preparação, atenção, respeito, humildade e responsabilidade de cada líder, para ocupar esse 

cargo e exercer essa função. É expressamente necessário que cada diretora lembre que está 

nesse trabalho de dirigir a EMEI, para cuidar da melhor forma das crianças, bem como dos 

processos e servidoras serventes que promovem a manutenção, a alimentação e a higiene nesse 

lugar. 

Conhecer e praticar os 5 princípios da Administração Pública no exercício de suas 

atividades, ou seja, os processos precisam executados respeitando os princípios legais, 

impessoais, morais, públicos, e eficientes. Lembrar que trabalham com pessoas, buscando ser 

aberto a aprendizados, aprimoramentos, ofertar espaços semanais ou quinzenais, para uma 

conversa particular em que pode-se questionar como está, o que está achando de sua função 

nesta EMEI, o que acha que daria para ser melhorado, o que está bom ou não. 

Os líderes pode também criar um mural ou lembrete de aniversários e ou datas especiais, 

como dia do servidor, dia da mulher, dia das mães e ou pais, natal, páscoa, para que nessas datas 

as servidoras sejam lembradas pelas líderes, recebam um pequeno obrigado e feliz dia, ou um 

abraço, ou na menor das hipóteses um pequeno mimo. As vezes uma servidora pode ter um dia 

ruim ou está passando por uma particularidade em sua vida pessoal, e ver que alguém se importa 

e lhe valoriza é incrível e renova as energias. 

Uma pessoa que é diretora de uma instituição poder ser mais que um chefe que ordena e 

supervisiona, pode ser uma pessoa que faz com que muitas lideradas queiram seguir seus 

passos. Um líder proativo, atento que busca conhecimento sobre a organização, sobre os 

liderados e em como melhorar resultados, gera um ambiente de troca de conhecimentos, 

trabalho bem feito, melhoramentos contínuos, além de motivação ao liderados. Auto avaliações, 

momentos de reflexão são necessários, pois lidar com pessoas variadas não é nada fácil, gerir 



um local e prestar contas também não é, mas como faz parte de seu trabalho, é requisito a 

persistência em dar seu melhor, de forma impessoal e correta, buscando atender as demandas 

internas, ouvir as necessidades, propor melhorias, ser respeitoso ao apontar as falhas. 

Faz-se importante salientar que a valorização desta função, se dá também pela promoção 

de cursos profissionalizantes, de cursos que ajude as serventes a aprenderem mais, a 

maximizarem seus conhecimentos. A instituição por meio da diretora, pode sim promover a 

ideia e mobilização de ações que visam o crescimento e aprimoramento de conhecimentos, pois 

muitas servidoras podem sentir-se motivadas enfim, para concluir seus estudos, procurar cursar 

algo que almejam, procurar participar de cursos, aliar seu trabalho a novos conhecimentos de 

forma constante. 

As serventes por sua vez podem sim motivar-se e se auto avaliar, buscando melhorarias 

diversas, buscando não desistir e fazer seu melhor, o trabalho em equipe regado a respeito, 

honestidade e humanidade, fazem a diferença. Diretoras e lideradas podem e devem trabalhar 

em equipe, sem troca de interesses e ou discórdias, deve haver reciprocidade de ambos lados. 

O conhecimento atrelado a empatia gera uma comunicação e relação viável para o melhor 

atendimento de toda e qualquer demanda que possa surgir. 

Por fim seguem as sugestões de assuntos estudo para outros acadêmicos:  

 Os 5 princípios norteadores da Administração pública regendo lideradas e líder nas 

EMEIS 

 A criação de programas de aprimoramento profissional para as serventes. 

 Líderes motivados e capacitado nas EMEIS, que propõe melhorias e engajamento. 

 Oferta de concursos públicos diferentes, em que um é direcionado ás cozinheiras e 

outro é direcionado as serventes da limpeza. Assim quem sabe mais e gosta de fazer 

algo, prestará concurso ao que mais se identifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

ALBUQUERQUE, Rocheliel; SILVA, Jean; SILVA, Cleidimar. TEORIAS DE 

MOTIVAÇÃO E ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO. X 

Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional, 2019. Disponível em: 

https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidr/article/view/19343/1192612660 Acesso 

em 10/04/2021 

BUENO, M. As teorias de Motivação Humana e sua contribuição para a empresa humanizada: 

um tributo a Abraham Maslow. Revista do Centro de Ensino Superior de Catalão, 

Catalão/GO, ano 4, n. 6, p. 1-25, 2002. Disponível em: 

https://welvitchia.com/Disciplinas_files/Doc%206_AS%20TEORIAS%20DE%20MOT 

IVACAO%20HUMANA.pdf Acesso em 15/03/2021 

BARROS, A. J. P. de; LEHFELD, N. A. de S. Fundamentos de metodologia: um guia para a 

iniciação científi ca. 2. ed. ampl. São Paulo: Makron Books, 2000. Disponível 

em:http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/cursos/Geografia_PAR_UAB/Fasciculos%20%20M 

aterial/Pesquisa%20e%20Ensino%20de%20Geografia/PESQENSINOAULA5.pd f. Acesso 

em 15/03/2021 

CONCEIÇÃO, G. H. da. Positivismo, política e educação: notas acerca do pensamento 

político Comtiano. Temas & Matizes, n° 09, 2006, p.43-56. 

CHIAVENATO, I. Administração nos novos tempos. 2., ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

DUTRA, Letícia Roberta de Lima. Análise dos fatores motivacionais de colaboradores em 

um hospital privado. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso 

DA SILVA PEDROSA, Rafaela Rosa et al. MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: 

ESTUDO DE CASO EM UMA CONFECÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LINHA NOITE 

E ARTEFATOS TÊXTEIS DE MURIAÉ-MG. Conhecimento Interativo, v. 11, n. 1, p. 

75-98, 2017 Disponível em: 

http://app.fiepr.org.br/revistacientifica/index.php/conhecimentointerativo/article/view/2 06 

Acesso em 15/03/2021 

DUARTE, Rosália. Pesquisa qualitativa: reflexões sobre o trabalho de campo. Cadernos de 

pesquisa, n. 115, p. 139-154, 2002. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/cp/n115/a05n115.pdf Acesso em 25/03/2021 

DA SILVA, Dirceu; LOPES, Evandro Luiz; JUNIOR, Sérgio Silva Braga. Pesquisa 

quantitativa: elementos, paradigmas e definições. Revista de Gestão e Secretariado, v. 5, n. 1, 

p. 01-18, 2014. 

Disponível em: file:///C:/Users/UsuarioPC/Downloads/297-1372-1-PB.pdf Acesso em 

20/03/2021 

FREITAS, Mauricio de Lábio. A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA, ASSIS 

- SP 2010. Disponível em: 

https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/0711260023.pdf Acesso em 

25/03/2021 

https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidr/article/view/19343/1192612660
https://welvitchia.com/Disciplinas_files/Doc%206_AS%20TEORIAS%20DE%20MOTIVACAO%20HUMANA.pdf
https://welvitchia.com/Disciplinas_files/Doc%206_AS%20TEORIAS%20DE%20MOTIVACAO%20HUMANA.pdf
http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/cursos/Geografia_PAR_UAB/Fasciculos%20-%20Material/Pesquisa%20e%20Ensino%20de%20Geografia/PESQENSINOAULA5.pdf
http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/cursos/Geografia_PAR_UAB/Fasciculos%20-%20Material/Pesquisa%20e%20Ensino%20de%20Geografia/PESQENSINOAULA5.pdf
http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/cursos/Geografia_PAR_UAB/Fasciculos%20-%20Material/Pesquisa%20e%20Ensino%20de%20Geografia/PESQENSINOAULA5.pdf
http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/cursos/Geografia_PAR_UAB/Fasciculos%20-%20Material/Pesquisa%20e%20Ensino%20de%20Geografia/PESQENSINOAULA5.pdf
http://app.fiepr.org.br/revistacientifica/index.php/conhecimentointerativo/article/view/206
http://app.fiepr.org.br/revistacientifica/index.php/conhecimentointerativo/article/view/206
https://www.scielo.br/pdf/cp/n115/a05n115.pdf
https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/0711260023.pdf


GARCIA, Emerson. O Ministério Público e a defesa do princípio da impessoalidade. Jus 

Navigandi, Teresina, ano, v. 9, 2002. Disponível em: 

http://revistajustitia.com.br/artigos/2a9c4c.pdf Acesso em 17/03/2021 

GODOY, Arlida Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de 

administração de empresas, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995. 

Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rae/v35n2/a08v35n2.pdf Acesso em 25/03/2021 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

GIL, Antonio Carlos. Como classificar as pesquisas. Como elaborar projetos de pesquisa, v. 4, 

p. 44-45, 2002. Disponível em: 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38881088/como_classificar_pesquisas.pdf?14431 

22050=&response-content- 

disposition=inline%3B+filename%3DCOMO_CLASSIFICAR_AS_PESQUISAS_1.pd 

f&Expires=1617398551&Signature=W37t1YtFnwwRSo3z8viaE5LwtNsW7NZJ3btVR 

LK1yRdPjpWqM4TjJ2Jjak2u24Xv7eBTKKmm2Us0H3oNKaaeP5jMyYGaNTBdDRu 

rTAkKBJzQVN6Ab2n1tv0qO5oJyXtUiT8EBmXTMtmA- 

FumLMZJ4p9OHT51q13HK2zdeC6my7uj3XukzFAUKq22QH1rstaQzHikT5LSBViO 

MBrKeSk0HIgZ2GsNengQPv1JUkigMLoSJ- 

QLRXpYlmWzLZj8YI3yCa4K4W84IoYIWiPg8FFtpMYNS1FFndz~3QLLYJD13K5x 

gzF5sr~82F0fw1GKijBHNjSebPS4aw8fStyNsIVoRw &Key- 

PairId=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA Acesso em 03/04/2021 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 
GÜNTHER, Hartmut. Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa: esta é a questão?. 

Psicologia: teoria e pesquisa, v. 22, n. 2, p. 201-209, 2006. 

Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ptp/v22n2/a10v22n2.pdf Acesso 17/03/2021 

HOFFMANN, Izabel Cristina et al. Tecnologia da Informática e Plano de Coleta de Dados: 

Estratégias de Pesquisa em Fontes Secundárias. Rev. bras. ciênc. saúde, p. 333338, 2014. 

Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/index.php/rbcs/article/view/22669/14079 

Acesso em 17/05/2021 

IVANCEVICH, J. M. Gestão de recursos humanos. 10., ed. Porto Alegre: AMGH, 2008. 

KLEIN, Fabio Alvin; MASCARENHAS, André Ofenhejm. Motivação no Serviço Público: 

Efeitos Sobre a Retenção e Satisfação Profissional dos Gestores Governamentais. XXXVIII 

Encontro da ANPAD Rio de janeiro/RJ – 13 a 17 de setembro de 2014. Disponível em: 

http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2014_EnANPAD_APB1613.pdf Acesso em: 

15/05/2021 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos metodologia científica. 4ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2001. 
MORESI, Eduardo et al. Metodologia da pesquisa. Brasília: Universidade Católica de 

Brasília, v. 108, n. 24, p. 5, 2003. 

NEVES, José Luis. Pesquisa qualitativa: características, usos e possibilidades. Caderno de 

pesquisas em administração, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 1-5, 1996. 

http://revistajustitia.com.br/artigos/2a9c4c.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rae/v35n2/a08v35n2.pdf%20Acesso%20em%2025/03/2021
https://www.scielo.br/pdf/rae/v35n2/a08v35n2.pdf%20Acesso%20em%2025/03/2021
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38881088/como_classificar_pesquisas.pdf?1443122050&response-content-disposition=inline%3B%2Bfilename%3DCOMO_CLASSIFICAR_AS_PESQUISAS_1.pdf&Expires=1617398551&Signature=W37t1YtFnwwRSo3z8viaE5LwtNsW7NZJ3btVRLK1yRdPjpWqM4TjJ2Jjak2u24Xv7eBTKKmm2Us0H3oNKaaeP5jMyYGaNTBdDRurTAkKBJzQVN6Ab2n1tv0qO5oJyXtUiT8EBmXTMtmA-FumLMZJ4p9OHT51q13HK2zdeC6my7uj3XukzFAUKq22QH1rstaQzHikT5LSBViOMBrKeSk0HIgZ2GsNengQPv1JUkigMLoSJ-QLRXpYlmWzLZj8YI3yCa4K4W84IoYIWiPg8FFtpMYNS1FFndz~3QLLYJD13K5xgzF5sr~82F0fw1GKijBHNjSebPS4aw8fStyNsIVoRw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38881088/como_classificar_pesquisas.pdf?1443122050&response-content-disposition=inline%3B%2Bfilename%3DCOMO_CLASSIFICAR_AS_PESQUISAS_1.pdf&Expires=1617398551&Signature=W37t1YtFnwwRSo3z8viaE5LwtNsW7NZJ3btVRLK1yRdPjpWqM4TjJ2Jjak2u24Xv7eBTKKmm2Us0H3oNKaaeP5jMyYGaNTBdDRurTAkKBJzQVN6Ab2n1tv0qO5oJyXtUiT8EBmXTMtmA-FumLMZJ4p9OHT51q13HK2zdeC6my7uj3XukzFAUKq22QH1rstaQzHikT5LSBViOMBrKeSk0HIgZ2GsNengQPv1JUkigMLoSJ-QLRXpYlmWzLZj8YI3yCa4K4W84IoYIWiPg8FFtpMYNS1FFndz~3QLLYJD13K5xgzF5sr~82F0fw1GKijBHNjSebPS4aw8fStyNsIVoRw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38881088/como_classificar_pesquisas.pdf?1443122050&response-content-disposition=inline%3B%2Bfilename%3DCOMO_CLASSIFICAR_AS_PESQUISAS_1.pdf&Expires=1617398551&Signature=W37t1YtFnwwRSo3z8viaE5LwtNsW7NZJ3btVRLK1yRdPjpWqM4TjJ2Jjak2u24Xv7eBTKKmm2Us0H3oNKaaeP5jMyYGaNTBdDRurTAkKBJzQVN6Ab2n1tv0qO5oJyXtUiT8EBmXTMtmA-FumLMZJ4p9OHT51q13HK2zdeC6my7uj3XukzFAUKq22QH1rstaQzHikT5LSBViOMBrKeSk0HIgZ2GsNengQPv1JUkigMLoSJ-QLRXpYlmWzLZj8YI3yCa4K4W84IoYIWiPg8FFtpMYNS1FFndz~3QLLYJD13K5xgzF5sr~82F0fw1GKijBHNjSebPS4aw8fStyNsIVoRw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38881088/como_classificar_pesquisas.pdf?1443122050&response-content-disposition=inline%3B%2Bfilename%3DCOMO_CLASSIFICAR_AS_PESQUISAS_1.pdf&Expires=1617398551&Signature=W37t1YtFnwwRSo3z8viaE5LwtNsW7NZJ3btVRLK1yRdPjpWqM4TjJ2Jjak2u24Xv7eBTKKmm2Us0H3oNKaaeP5jMyYGaNTBdDRurTAkKBJzQVN6Ab2n1tv0qO5oJyXtUiT8EBmXTMtmA-FumLMZJ4p9OHT51q13HK2zdeC6my7uj3XukzFAUKq22QH1rstaQzHikT5LSBViOMBrKeSk0HIgZ2GsNengQPv1JUkigMLoSJ-QLRXpYlmWzLZj8YI3yCa4K4W84IoYIWiPg8FFtpMYNS1FFndz~3QLLYJD13K5xgzF5sr~82F0fw1GKijBHNjSebPS4aw8fStyNsIVoRw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38881088/como_classificar_pesquisas.pdf?1443122050&response-content-disposition=inline%3B%2Bfilename%3DCOMO_CLASSIFICAR_AS_PESQUISAS_1.pdf&Expires=1617398551&Signature=W37t1YtFnwwRSo3z8viaE5LwtNsW7NZJ3btVRLK1yRdPjpWqM4TjJ2Jjak2u24Xv7eBTKKmm2Us0H3oNKaaeP5jMyYGaNTBdDRurTAkKBJzQVN6Ab2n1tv0qO5oJyXtUiT8EBmXTMtmA-FumLMZJ4p9OHT51q13HK2zdeC6my7uj3XukzFAUKq22QH1rstaQzHikT5LSBViOMBrKeSk0HIgZ2GsNengQPv1JUkigMLoSJ-QLRXpYlmWzLZj8YI3yCa4K4W84IoYIWiPg8FFtpMYNS1FFndz~3QLLYJD13K5xgzF5sr~82F0fw1GKijBHNjSebPS4aw8fStyNsIVoRw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38881088/como_classificar_pesquisas.pdf?1443122050&response-content-disposition=inline%3B%2Bfilename%3DCOMO_CLASSIFICAR_AS_PESQUISAS_1.pdf&Expires=1617398551&Signature=W37t1YtFnwwRSo3z8viaE5LwtNsW7NZJ3btVRLK1yRdPjpWqM4TjJ2Jjak2u24Xv7eBTKKmm2Us0H3oNKaaeP5jMyYGaNTBdDRurTAkKBJzQVN6Ab2n1tv0qO5oJyXtUiT8EBmXTMtmA-FumLMZJ4p9OHT51q13HK2zdeC6my7uj3XukzFAUKq22QH1rstaQzHikT5LSBViOMBrKeSk0HIgZ2GsNengQPv1JUkigMLoSJ-QLRXpYlmWzLZj8YI3yCa4K4W84IoYIWiPg8FFtpMYNS1FFndz~3QLLYJD13K5xgzF5sr~82F0fw1GKijBHNjSebPS4aw8fStyNsIVoRw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38881088/como_classificar_pesquisas.pdf?1443122050&response-content-disposition=inline%3B%2Bfilename%3DCOMO_CLASSIFICAR_AS_PESQUISAS_1.pdf&Expires=1617398551&Signature=W37t1YtFnwwRSo3z8viaE5LwtNsW7NZJ3btVRLK1yRdPjpWqM4TjJ2Jjak2u24Xv7eBTKKmm2Us0H3oNKaaeP5jMyYGaNTBdDRurTAkKBJzQVN6Ab2n1tv0qO5oJyXtUiT8EBmXTMtmA-FumLMZJ4p9OHT51q13HK2zdeC6my7uj3XukzFAUKq22QH1rstaQzHikT5LSBViOMBrKeSk0HIgZ2GsNengQPv1JUkigMLoSJ-QLRXpYlmWzLZj8YI3yCa4K4W84IoYIWiPg8FFtpMYNS1FFndz~3QLLYJD13K5xgzF5sr~82F0fw1GKijBHNjSebPS4aw8fStyNsIVoRw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38881088/como_classificar_pesquisas.pdf?1443122050&response-content-disposition=inline%3B%2Bfilename%3DCOMO_CLASSIFICAR_AS_PESQUISAS_1.pdf&Expires=1617398551&Signature=W37t1YtFnwwRSo3z8viaE5LwtNsW7NZJ3btVRLK1yRdPjpWqM4TjJ2Jjak2u24Xv7eBTKKmm2Us0H3oNKaaeP5jMyYGaNTBdDRurTAkKBJzQVN6Ab2n1tv0qO5oJyXtUiT8EBmXTMtmA-FumLMZJ4p9OHT51q13HK2zdeC6my7uj3XukzFAUKq22QH1rstaQzHikT5LSBViOMBrKeSk0HIgZ2GsNengQPv1JUkigMLoSJ-QLRXpYlmWzLZj8YI3yCa4K4W84IoYIWiPg8FFtpMYNS1FFndz~3QLLYJD13K5xgzF5sr~82F0fw1GKijBHNjSebPS4aw8fStyNsIVoRw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38881088/como_classificar_pesquisas.pdf?1443122050&response-content-disposition=inline%3B%2Bfilename%3DCOMO_CLASSIFICAR_AS_PESQUISAS_1.pdf&Expires=1617398551&Signature=W37t1YtFnwwRSo3z8viaE5LwtNsW7NZJ3btVRLK1yRdPjpWqM4TjJ2Jjak2u24Xv7eBTKKmm2Us0H3oNKaaeP5jMyYGaNTBdDRurTAkKBJzQVN6Ab2n1tv0qO5oJyXtUiT8EBmXTMtmA-FumLMZJ4p9OHT51q13HK2zdeC6my7uj3XukzFAUKq22QH1rstaQzHikT5LSBViOMBrKeSk0HIgZ2GsNengQPv1JUkigMLoSJ-QLRXpYlmWzLZj8YI3yCa4K4W84IoYIWiPg8FFtpMYNS1FFndz~3QLLYJD13K5xgzF5sr~82F0fw1GKijBHNjSebPS4aw8fStyNsIVoRw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38881088/como_classificar_pesquisas.pdf?1443122050&response-content-disposition=inline%3B%2Bfilename%3DCOMO_CLASSIFICAR_AS_PESQUISAS_1.pdf&Expires=1617398551&Signature=W37t1YtFnwwRSo3z8viaE5LwtNsW7NZJ3btVRLK1yRdPjpWqM4TjJ2Jjak2u24Xv7eBTKKmm2Us0H3oNKaaeP5jMyYGaNTBdDRurTAkKBJzQVN6Ab2n1tv0qO5oJyXtUiT8EBmXTMtmA-FumLMZJ4p9OHT51q13HK2zdeC6my7uj3XukzFAUKq22QH1rstaQzHikT5LSBViOMBrKeSk0HIgZ2GsNengQPv1JUkigMLoSJ-QLRXpYlmWzLZj8YI3yCa4K4W84IoYIWiPg8FFtpMYNS1FFndz~3QLLYJD13K5xgzF5sr~82F0fw1GKijBHNjSebPS4aw8fStyNsIVoRw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38881088/como_classificar_pesquisas.pdf?1443122050&response-content-disposition=inline%3B%2Bfilename%3DCOMO_CLASSIFICAR_AS_PESQUISAS_1.pdf&Expires=1617398551&Signature=W37t1YtFnwwRSo3z8viaE5LwtNsW7NZJ3btVRLK1yRdPjpWqM4TjJ2Jjak2u24Xv7eBTKKmm2Us0H3oNKaaeP5jMyYGaNTBdDRurTAkKBJzQVN6Ab2n1tv0qO5oJyXtUiT8EBmXTMtmA-FumLMZJ4p9OHT51q13HK2zdeC6my7uj3XukzFAUKq22QH1rstaQzHikT5LSBViOMBrKeSk0HIgZ2GsNengQPv1JUkigMLoSJ-QLRXpYlmWzLZj8YI3yCa4K4W84IoYIWiPg8FFtpMYNS1FFndz~3QLLYJD13K5xgzF5sr~82F0fw1GKijBHNjSebPS4aw8fStyNsIVoRw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38881088/como_classificar_pesquisas.pdf?1443122050&response-content-disposition=inline%3B%2Bfilename%3DCOMO_CLASSIFICAR_AS_PESQUISAS_1.pdf&Expires=1617398551&Signature=W37t1YtFnwwRSo3z8viaE5LwtNsW7NZJ3btVRLK1yRdPjpWqM4TjJ2Jjak2u24Xv7eBTKKmm2Us0H3oNKaaeP5jMyYGaNTBdDRurTAkKBJzQVN6Ab2n1tv0qO5oJyXtUiT8EBmXTMtmA-FumLMZJ4p9OHT51q13HK2zdeC6my7uj3XukzFAUKq22QH1rstaQzHikT5LSBViOMBrKeSk0HIgZ2GsNengQPv1JUkigMLoSJ-QLRXpYlmWzLZj8YI3yCa4K4W84IoYIWiPg8FFtpMYNS1FFndz~3QLLYJD13K5xgzF5sr~82F0fw1GKijBHNjSebPS4aw8fStyNsIVoRw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://www.scielo.br/pdf/ptp/v22n2/a10v22n2.pdf%20Acesso%2017/03/2021
https://periodicos.ufpb.br/index.php/rbcs/article/view/22669/14079
http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2014_EnANPAD_APB1613.pdf


PEREIRA, F. K. S. Variações motivacionais em ambientes de remuneração variável: um 

estudo com os valores pessoais. 2011. 162 f. Conclusão de curso (Mestrado em 

Administração) – Universidade FUMEC, Belo Horizonte, 2011. Disponível em: 

http://www.fumec.br/anexos/cursos/mestrado/dissertacoes/completa/fabio_kinsch.pdf Acesso 

em: 15/05/2021 

RAMALHO, Ângela Maria Cavalcanti; MARQUES, Francisca Luseni Machado. 

Classificação da pesquisa científica. Paraíba: UFRN/UEPB. Apostila, 2009. 

RIBEIRO, Myla Crysthie Carvalho; OLIVEIRA, Erik Silva. MOTIVAÇÃO NO SETOR 

PÚBLICO Elemento fundamental para a qualidade da Administração Pública da 

Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna/RJ. Revista Transformar, v. 8, n. 8, p. 264- 

282, 2016. Disponível em: 

http://www.fsj.edu.br/transformar/index.php/transformar/article/view/67 Acesso em 

15/05/2021 

RODRIGUES, J. D. B. A prática da liderança. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 

em Administração), Fundação Educacional do Município de Assis, Assis, 2009. Disponível 

em: https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/0511210759.pdf. Acesso em: 

17/05/2021. 

ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. FERNANDES, Francisco. Como Escrever Casos Para o 

Ensino de Administração. São Paulo: Editora Atlas, 2007 

SILVA, Edna Lúcia da.MENEZES, EsteraMuszkat. Metodologia da pesquisa e elaboração de 

dissertação, – 3ª Ed. Ver. Atual. – Florianópolis: Laboratório de ensino a Distância da UFSC, 

2001. 

 
SUZUKI, Eliane Campanholo. Motivação do servidor público: desafios e perspectivas. 

Disponíve em: https://www.acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/51784/R%20- 

%20E%20- 

%20ELIANE%20CAMPANHOLO%20SUZUKI.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em 

23/04/2021 

SILVA, Aline Sanches de Freitas; VIMERCATE, Amanda Aparecida Sanches de Freitas. A 

importância dos fatores motivacionais no trabalho para incentivar o desempenho dos 

servidores públicos. 2017. 

Disponível em: 

https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/5995/1/Aline%20Sanches%20%20Amanda%20Sanches.pd 

f Acesso em: 14/05/2021 

SILVA, João Batista da. MOTIVAÇÃO E LIDERANÇA NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA – Apostila. Programa Educação Corporativa. Secretaria de Administração 

Pernambuco, 2018. Disponível 

em: http://www.cefospe.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=30580954&fold 

erId=30906967&name=DLFE-317201.pdf Acesso em 07/05/2021 

ULLER, Camila Maria; DOS SANTOS, Jordana Dorca; REZENDE, Fabiane Avanzi. Análise 

da motivação de pessoas: um estudo baseado em princípios da Hierarquia de Necessidades de 

Maslow. Revista FOCO. ISSN, p. 223X, 1981. Disponível em: 

http://www.fumec.br/anexos/cursos/mestrado/dissertacoes/completa/fabio_kinsch.pdf
http://www.fsj.edu.br/transformar/index.php/transformar/article/view/67%20Acesso%20em%2015/05/2021
http://www.fsj.edu.br/transformar/index.php/transformar/article/view/67%20Acesso%20em%2015/05/2021
https://www.acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/51784/R%20-%20E%20-%20ELIANE%20CAMPANHOLO%20SUZUKI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/51784/R%20-%20E%20-%20ELIANE%20CAMPANHOLO%20SUZUKI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/51784/R%20-%20E%20-%20ELIANE%20CAMPANHOLO%20SUZUKI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/5995/1/Aline%20Sanches%20-%20Amanda%20Sanches.pdf
https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/5995/1/Aline%20Sanches%20-%20Amanda%20Sanches.pdf
https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/5995/1/Aline%20Sanches%20-%20Amanda%20Sanches.pdf
http://www.cefospe.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=30580954&folderId=30906967&name=DLFE-317201.pdf
http://www.cefospe.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=30580954&folderId=30906967&name=DLFE-317201.pdf


http://www.gabrielfernandes.pro.br/docs/MPMGCHE%20%20Extra%20Maslow.pdf?i=1 

Acesso em 27/03/2021 

Disponível em: https://portaldalecarnegie.com/inteligencia-emocional-e-equipe-comotreinar- 

seu-time/ Acesso em 16/05/2021 

Yin, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos / Robert K. Yin; trad. Daniel Grassi 

- 2.ed. -Porto Alegre: Bookman, 2001. 

http://www.gabrielfernandes.pro.br/docs/MPMGCHE%20-%20Extra%20Maslow.pdf?i=1
http://www.gabrielfernandes.pro.br/docs/MPMGCHE%20-%20Extra%20Maslow.pdf?i=1
https://portaldalecarnegie.com/inteligencia-emocional-e-equipe-como-treinar-seu-time/
https://portaldalecarnegie.com/inteligencia-emocional-e-equipe-como-treinar-seu-time/
https://portaldalecarnegie.com/inteligencia-emocional-e-equipe-como-treinar-seu-time/


APÊNDICE 

Questionário de Pesquisa do Projeto 

QUESTIONÁRIO MOTIVAÇÃO DO SERVIDOR (SERVENTE) 

Prezado (a) Senhor (a): 

A acadêmica Vitória Pellegrin De Lima está realizando uma pesquisa acadêmica que tem como 

objetivo identificar a motivação dos servidores municipais no cargo de servente em escolas de 

educação infantil. A pesquisa está sendo realizada no quadro do projeto de pesquisa do Trabalho 

de Conclusão de Curso, um dos requisito parciais para a obtenção do título de Bacharel em 

Administração: Gestão Pública da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – Unidade em 

Frederico Westphalen/RS e a acadêmica está sob a orientação do Professor Dr. Samba Sané da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS. 

Gostaríamos de lhe convidar para colaborar com a pesquisa respondendo o instrumento de 

coleta de dados. Destaca-se que as informações obtidas serão utilizadas somente para fins 

acadêmicos. Seu nome não vai constar nesse questionário. 

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail: vitoria-lima@uergs.edu.br ou pelo n° 

55 99715-2724. Desde já agradecemos a atenção em responder o questionário. 

Esse questionário objetiva entender qual é seu ponto de vista em relação ao comportamento do 

seu líder (como agente motivador), entender o que você acha da organização e como está seu 

grau de motivação nesse ambiente. 

As frases a baixo devem ser assinaladas com um X conforme seu nível de concordância 

Sendo as respostas: 

1- Não; 

2- Sim; 

3- Às vezes; 

4- Indiferente; 

 
 

Identificação: 

 

Sexo 

( ) Feminino 

( ) Masculino 

 

Faixa etária 

( ) 20 a 30 anos 

( ) 31 a 40 anos 

( ) 41 a 50 anos 

( ) mais de 51 anos 

Formação: 

( ) Ensino fundamental incompleto 

( ) Ensino fundamental completo 

mailto:vitoria-lima@uergs.edu.br


( ) Ensino médio incompleto 

( ) Ensino médio completo 

( ) Ensino superior incompleto. 

( ) Ensino superior completo. Qual o curso:    
 

A quanto tempo é servidor público nessa organização?    

Visão do funcionário sobre seu líder como agente motivador 
 

Questões 

1. Seu líder lhe consulta antes de tomar decisões que te afetam no seu ambiente de trabalho e 

em sua função? 

( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

2. Seu líder observa e mostra que reconhece seu esforço? 

( )Não ( )Sim (  )Às vezes  ( ) Indiferente 

3. Você recebe do seu líder um agradecimento? 

( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

4. Recebe elogios de sua liderança? 
( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

5. O seu líder mostra para você que seu trabalho é importante? 

( )Não ( )Sim  ( )Às vezes (  ) Indiferente 

6. Você é incentivado pelo líder, para opinar e dar ideias sobre coisas que influenciam no seu 
meio de trabalho? 

( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

7. Seu líder lhe trata de forma justa e igualitária? 

( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

8. Você sente que o líder lhe dá o devido valor? 

( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

9. Seu líder mostra ser proativo e pronto para ajudar no que for necessário? 

( )Não (  )Sim (  )Às vezes (  ) Indiferente 

10. Você tem espaço para opinar, reclamar e dar sugestões? 

( )Não ( )Sim  ( )Às vezes ( ) Indiferente 

11. Acredita que o líder com ações e palavras, pode te motivar no ambiente de trabalho? 

( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

 

Grau de motivação do servidor 
 

12. Você entende a importância de seu trabalho? 
( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

13. Você se esforça para desenvolver seu melhor e se automotiva? 



( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

14. Você se sente protegido no trabalho? 
( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

15. Você sente prazer exercendo a sua função? 

( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

16. Você tem equipamentos adequados para desenvolver suas funções? 
( )Não (  )Sim (  )Às vezes (  ) Indiferente 

17. Você consegue ter seu horário de lanche, almoço e descanso? 
( )Não ( )Sim  ( )Às vezes  ( ) Indiferente 

18. Você e seus colegas tem uma boa convivência no trabalho? 
( )Não ( )Sim  ( )Às vezes (  ) Indiferente 

19. Você julga que seu salário é compatível com suas funções? 
( )Não ( )Sim  ( )Às vezes (  ) Indiferente 

20. Todas as serventes tem a mesma carga horária de trabalho? 
( )Não ( )Sim  ( )Às vezes (  ) Indiferente 

21. Existe desvio de função, em que serventes ocupam cargos diferentes (não faxinando nem 
cozinhando)? 

( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

22. Você se orgulha de trabalhar nessa instituição? 
( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

23. Você se considera satisfeito e motivado nessa instituição que trabalha? 
( )Não (  )Sim (  )Às vezes (  ) Indiferente 

24. O que mais incentiva e estimula seu bom desempenho não é o salário, e sim o 

reconhecimento que lhe dão a partir dos seus méritos? 

( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 



APÊNDICE 

Questionário de Pesquisa do Projeto 

QUESTIONÁRIO DE AUTO AVALIAÇÃO DO LÍDER COMO SENDO AGENTE 

MOTIVADOR DO SERVIDOR (SERVENTE) 

Prezado (a) Senhor (a): 

A acadêmica Vitória Pellegrin De Lima está realizando uma pesquisa acadêmica que tem como 

objetivo identificar a motivação dos servidores municipais no cargo de servente em escolas de 

educação infantil. A pesquisa está sendo realizada no quadro do projeto de pesquisa do Trabalho 

de Conclusão de Curso, um dos requisito parciais para a obtenção do título de Bacharel em 

Administração: Gestão Pública da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – Unidade em 

Frederico Westphalen/RS e a acadêmica está sob a orientação do Professor Dr. Samba Sané da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS. 

Gostaríamos de lhe convidar para colaborar com a pesquisa respondendo o instrumento de 

coleta de dados. Destaca-se que as informações obtidas serão utilizadas somente para fins 

acadêmicos. Seu nome não vai constar nesse questionário. 

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail: vitoria-lima@uergs.edu.br ou pelo n° 

55 99715-2724. Desde já agradecemos a atenção em responder o questionário. 

Esse questionário objetiva entender como você se auto avalia em seu papel de líder, como 

pessoa capaz de promover a motivação das serventes. 

 

As frases a baixo devem ser assinaladas com um X conforme seu nível de concordância 

Sendo as respostas: 

5- Não; 

6- Sim; 

7- Às vezes; 

8- Indiferente; 

 
 

Identificação: 

 

Sexo 

( ) Feminino 

( ) Masculino 

 

Faixa etária 

( ) 20 a 30 anos 

( ) 31 a 40 anos 

( ) 41 a 50 anos 

( ) mais de 51 anos 

Formação: 

( ) Ensino fundamental incompleto 
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( ) Ensino fundamental completo 

( ) Ensino médio incompleto 

( ) Ensino médio completo 

( ) Ensino superior incompleto. 

( ) Ensino superior completo. Qual o curso:    
 

A quanto tempo é servidor público nessa organização?    

Auto avaliação do líder (como sendo agente motivador) 
 

Questões 

1. Você líder, conversa com seus liderados serventes, antes de tomar decisões importantes que 

afetam as mesmas no ambiente de trabalho e na função delas? 

( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

2. Você como líder, observa e mostra reconhecer os esforços dos seus liderados? 

( )Não (  )Sim (  )Às vezes (  ) Indiferente 

3. Você agradece as contribuições dos seus liderados? 

( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

4. Você costuma elogiar seus liderados? 
( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

5. Você mostra que o trabalho de seus liderados é importante? 

( )Não ( )Sim  ( )Às vezes ( ) Indiferente 

6. Você incentiva os liderados a opinar e dar ideias sobre coisas que influenciam o trabalho 

das mesmas? 

( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

7. Você trata de forma justa e igualitária todos os colaboradores? 

( )Não ( )Sim  ( )Às vezes (  ) Indiferente 

8. Você sempre busca realizar o que seus liderados solicitam? 

( )Não ( )Sim  ( )Às vezes (  ) Indiferente 

9. Você se considera proativo e pronto para ajudar no que for necessário? 

( )Não (  )Sim (  )Às vezes  (  ) Indiferente 

10. Você dá espaço para opiniões, sugestões e críticas? 

( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 

11. Acredita que você em quanto líder com ações e palavras, pode motivar as serventes? 

( )Não ( )Sim ( )Às vezes ( ) Indiferente 
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