
ENVOLVIMENTO, COMPROMETIMENTO,

MOTIVAÇÃO
O

ma aparente confusão concei-
tuai entre estímulo e motivo re-
percute de forma profunda na
prática das organizações huma-

nas, inclusive a escola.
O estímulo, quase sempre empregado

como sinônimo de motivo, é geralmente
externo, vem de fora. Um estímulo c qual-
quer incentivo para atingir um determina-
do fim. Originalmente, era uma vara com
ponta metálica para fazer andar ou se le-
vantar um animal empacado; também é o
nome que se dá à ponta aguda de um obje-
to que pica.

Mas nem sempre a dor é necessária. As
circunstâncias, aparatos, dispositivos e con-
textos ambientais podem ser estimulantes.
Nesse sentido, parece apropriado referir-se a
estímulo sensorial, visual, auditivo.

Professor: suas aulas, seu ambiente de
eusino-aprendizagem é estimulante?

A motivação tem o significado de mo-
ver para a ação. É força, energia interior, de
dentro para fora. É o conjunto de processos
que dão ao comportamento uma intensida-
de, uma direção determinada e uma forma
de desenvolvimento próprias da atividade
individual. É originada por urna necessida-
de intrínseca do indivíduo. É a conseqüên-
cia da necessidade não satisfeita.

E como ocorre a motivação? Depende
cia força de seus motivos (desejos, necessi-
dades ou impulsos que ocorrem no interior
da pessoa). Esses motivos impulsionam os
indivíduos à ação (o comportamento hu-
mano é impulsionado pelo desejo de atingir
um objetivo), que nem sempre é conscien-
te. Os motivos dirigem-se para os objetivos,
que estão fora dos indivíduos. A necessida-
de mais forte de um motivo cm determina-
do momento é que conduzirá o indivíduo à
ação (por isso fazemos escolhas!).

É a chave do comprometimento. É o
combustível das pessoas que movem a orga-
nização educacional. É mais fácil encontrar

pessoas competentes do que comprometi-
das. Por isso a importância de promover a
construção e manutenção de um ambiente
estimulante, conhecer a motivação c domi-
nar técnicas para trabalhar com ela.

Como reconhecer um professor moti-
vado? O comportamento real c muito im-
portante, mas as razões que estão por de-
trás dele também o são.

Na maioria dos casos, a única maneira
de saber se os professores estão motivados
é através das formas como eles se compor-
tam. Apesar da linguagem corporal poder
induzir a erros, uma vez que o comporta-
mento humano é muito complexo, sua
análise cuidadosamente aplicada
pode ser muito útil.

A motivação tem expres-
são física sim, e se revela por
meio de aceitação de desafios, apa-
rência feliz, expressão solícita, fornecimen-
to espontâneo de sugestões para melhorar
o trabalho, franqueza nas respostas, incli-
nação do corpo em relação às pessoas e aos
objetos, materiais de trabalho e mesa orga-
nizados, olhar confiante, postura tranquila,
receptividade a novas incumbências, respi-
ração ofcgante, rubor nas faces e sorrisos.

De forma simplificada, são grandes as
diferenças entre estímulo c motivo. Assim,
ter como estímulo ganhar mais dinheiro
conquistando uma meta, superando um
desafio em propostas quantitativas, é dife-
rente de ter motivação para a realização.

Vale o empenho para entender as dife-
renças não apenas conceituais ou semânti-
cas, mas em termos de propósitos, cursos
de ação.

TRABALHO QUE FLUI
Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo ame-
ricano, escreveu uma importante teoria
sobre motivação que vem servindo de re-
ferência aos mais importantes pesquisa-
dores nas áreas de educação e lazer. Sua

teoria é chamada por
ele próprio de "flow",
traduzida por "fluxo".

Estado de fluxo é
definido pelo autor co-
mo aquele que ocorre
nos momentos cm que o que nós sen-
timos, desejamos e pensamos se har-
moniza. A energia do indivíduo estaria
concentrada na experiência, fazendo
desaparecer pensamentos e sentimen-
tos contraditórios; nesse estado, não
faz sentido a noção de tempo, as horas
parecem passar como minutos.

Para avaliar se alguém experimen-
ta um estado de fluxo, o autor propõe
que responda à questão: "Você se en-
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volve cm algo tão profundamente que
nada mais parece importar, a ponto de
perder a noção do tempo?"

Esse comprometimento é a compe-
tência mais procurada pelas escolas e
empresas, e a de maior complexidade,
porque está diretamente ligado a valo-
res pessoais. Quando não há compro-
metimento, não existe vontade de tra-
balhar, as aulas são conduzidas sem a
intenção de fazê-las bem e não se as-
sumem compromissos. Esses profissio-
nais tornam-se infelizes, rabugentos,
tristes c com características de fracas-
sados.

Um texto de au-
tor desconhecido,

desses que circulam
pela internet, relata
bem a diferença entre
envolvimento e com-

prometimento citando
a participação do porco c da galinha no
prato de ovos com bacon. A galinha es-
tá envolvida, o porco, comprometido. Ela
põe os ovos na causa, ele dá a vida...

Enfim, comprometimento c acom-
panhar. Ajustar. Comprometer-se. É es-

tar atento aos seus afazeres. Participar
do ambiente. Doar-se, buscar soluções.
Em alguns momentos, sair para ter
uma visão externa. Empenhar-se nas
tarefas. Enxergar com outros olhos o
que se está fazendo. Estar atento a to-
dos os pormenores. Gerenciar o traba-
lho e a vida. Ir a fundo, ver os detalhes,
as entranhas do processo. Poder estar
no meio da tempestade c mesmo assim
ter consciência c serenidade para to-
mar as melhores decisões. Quando se
está verdadeiramente comprometido, a
segurança aflora.

No campo do comportamento or-
ganizacional, dispomos de pesquisas
consistentes sobre o tema, que nos ser-
vem de embasamento para práticas
mais produtivas e saudáveis. Elas des-
crevem o comprometimento em cinco
dimensões:

Afetiva ou atitudinal: o indiví-
duo se identifica com a organiza-
ção e com os objetivos dela c deseja
manter-se como membro, de modo
a facilitar a consecução desses ob-

jetivos. O comprometimen-
to afetivo é aquele associado

à idéia de lealdade, desejo de
contribuir, sentimento de orgu-

lho em permanecer na organização.
Calculativa ou instrumental:
comprometimento corno função das
recompensas e dos custos pessoais,
vinculados à condição de ser ou não
membro da organização. O compro-
metimento seria fruto de um me-
canismo psicossocial de trocas c de
expectativas entre o indivíduo c a
organização, em aspectos como sa-
lário, status e liberdade.
Sociológica: relação de autorida-
de e de subordinação. O comprome-
timento do trabalhador se expressa
no interesse em permanecer no atu-
al emprego porque percebe a legiti-
midade da relação autoridade/subor-
dinação. Desta forma, os indivíduos
levam para o trabalho tanto uma
orientação para seus papeis de su-
bordinados, quanto um conjunto de
normas que envolvem os modos cor-
retos de dominação.
Normativa: intcrnalização de pressões
normativas de comportamento.

• Comportamental: manutenção de
determinadas condutas e de coerên-
cia entre seu comportamento e as
suas atitudes. C) comprometimen-
to pode ser equiparado com senti-
mentos de autorresponsabilidade
por um determinado ato, especial-
mente se são percebidos como li-
vremente escolhidos, públicos e ir-
revogáveis. Desta forma, as pessoas
tornam-se comprometidas a partir
de suas próprias ações, formando
um circulo de autorreforçamento
no qual cada comportamento gera
novas atitudes que levam a compor-
tamentos futuros, em uma tentati-
va de manter a consistência.

Um professor evidencia ser compro-
metido corn seu trabalho quando:

1 Adquire imediatamente os conheci-
mentos que lhe faltam para melhorar
a qualidade do seu trabalho - só quem
conquista novos conhecimentos con-
segue evoluir profissionalmente;

2 Apoia-se no que sabe fazer de me-
lhor, sem fazer apenas o que gosta,
mas gostando do que faz;

3 É pró-ativo - não espera que lhe man-
dem fazer aquilo que já sabe que é da
sua responsabilidade;

4 Ensina seus colegas, treina as pesso-
as à sua volta - este é o desenho atual
de um líder;

5 Começa seu dia de trabalho com
muita vontade, nada de lamentações
c malcdiccncias;

6 Dclcta o mau humor;
7 Não se economiza, da o máximo de si;
8 Para de arranjar desculpas e encara

as situações;
9 Planeja suas atividades, para que

sejam feitas com máxima profundi-
dade.
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