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A docência é vista no contexto atual como uma função complexa e árdua, além 
disso requer profissionais cada vez mais especializados e mais capacitados para 
desempenhar tal tarefa. Desse modo, os professores recebem inúmeras cobranças 
e precisam atuar em condições educacionais e sociais muito diversas. Ocorre que 
no emaranhado dessa conjuntura há aspectos que facilitam e aspectos que 
dificultam o exercício docente, principalmente nas escolas da rede pública. O 
objetivo desse estudo é compreender alguns fatores que influenciam nas salas de 
aula e principalmente no exercício da profissão dos professores. Além disso, trata–
se de uma breve análise das condições de trabalho dos professores, das questões 
da profissionalidade e da identidade do professor. Esse estudo decorre de uma 
investigação inicial sobre a profissão dos docentes que atuam no ensino médio da 
rede pública estadual paulista, em uma cidade do interior do estado. Tratando–se 
de uma pesquisa de cunho qualitativo, elaborou–se um questionário semi–
estruturado, aplicado com sete professores que lecionam em classes de Ensino 
Médio, todos na mesma escola.Por meio de nossas análises e com base em autores 
como Esteve (1999); Guimarães (2004); Mello (1998); Facci (2004), entre outros, 
é possível perceber algumas dificuldades que se apresentam à docência como o 
mal–estar docente que acarreta em um impasse ao exercício profissional. Além 
disso, percebem–se as idealizações dos professores, com relação aos fatores que 
eles acreditam que possam ser facilitadores no exercício de seu trabalho, quando, 
na verdade, nos apresentam uma gama de fatores dificultadores da prática 
pedagógica, dentre eles a questão da desvalorização profissional e o desinteresse 
dos alunos. 
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Este trabalho é decorrente de uma série de discussões realizadas 

acerca da formação de professores no Brasil, a partir da compreensão das 

relações que permeiam a profissão docente. É proveniente de inquietações 

geradas durante uma disciplina do Programa de Pós – Graduação em 

Educação da Universidade Federal de São Carlos - SP, na área de 

concentração intitulada Processos de Ensino e Aprendizagem. Nesse sentido, 

a disciplina é constituída por docentes e alunos de mestrado e doutorado, que 

de alguma forma têm suas pesquisas voltadas ao estudo da profissão docente 

e  formação de educadores em níveis diversos.  

Introdução 



Originou-se por ocasião de uma breve investigação realizada na 

disciplina  Pesquisa em Processos de Ensino e de Aprendizagem –Formação 

de Professores no segundo semestre de 2008,  a respeito das condições de 

trabalho dos professores de nosso estado, em alguma modalidade ou nível de 

ensino, sendo que estas pesquisadoras  optaram por desenvolver a pesquisa, 

intitulada “Uma breve análise sobre as condições de trabalho de professores do 

Ensino Médio para uma atuação competente”.  

Neste texto apresentamos um recorte desta pesquisa, focando o olhar 

nos apontamentos  trazidos por professores que lecionam no ensino médio, 

que buscou averiguar quais seriam os fatores facilitadores e dificultadores no 

exercício da profissão docente neste nível de ensino. 

  

Como 

Metodologia 

locus

O questionário semi-estruturado foi escolhido como instrumento para 

coleta de dados, o que permitiu categorizar os resultados mesmo com 

diferentes respostas, e responder  às indagações delineadas inicialmente. 

 de nossa investigação foi estabelecido uma escola pública 

estadual de Ensino Médio, sendo que  os sujeitos foram sete professores que 

trataremos neste texto cada um por uma sigla, os quais foram previamente 

selecionados de acordo com o tempo de exercício no magistério, alguns com 

mais e outros com menos tempo, e ainda, com a preocupação  de garantir a 

participação de pelo menos dois sujeitos com acúmulo de cargo. 

Tratando-se de uma investigação qualitativa no que tange a pesquisa 

educacional, mais precisamente em relação à formação docente, Bogdan e 

Biklen (1994), afirmam que os pesquisadores podem utilizar os mais variados 

recursos na coleta de dados e a pesquisa qualitativa pode recolher os dados de 

diferentes maneiras sem perder suas características.  

  



  

Resultados e discussões 

  

Itens facilitadores ou dificultadores do trabalho como professor 

Dentre os fatores facilitadores mais apontados tivemos: o domínio 

do conteúdo pelo professor; os materiais didáticos propostos para o 

desenvolvimento das aulas estarem em fácil acesso e serem adequados; a 

escola ter estrutura física adequada; os alunos terem os conhecimentos prévios 

necessários para o devido acompanhamento das aulas; a disciplina dos alunos 

ser mantida em sala de aula; o professor ter maior horário previsto para o 

planejamento e estudo das aulas e a escola ter realmente um projeto político 

pedagógico  composto de um processo avaliativo norteador.  

         Como fatores dificultadores mais apontados tivemos: o número 
excessivo de alunos por classe; o desinteresse dos alunos; a implementação de 
algumas políticas públicas que não levam em conta o projeto educacional das 
escolas; a pouca valorização dos professores e da escolas pelas famílias e pela 
sociedade; a falta de apoio pelas famílias aos alunos; as cobranças serem feitas 
apenas para professores e muito pouco para os alunos; a falta de tempo, apoio e 
recursos para o professor estudar e se profissionalizar. 

Atrelado a estes fatores facilitadores e dificultadores do trabalho do 
professor, podemos analisar a prática docente pelo viés da formação continuada e 
da discussão sobre a profissionalidade e condição de trabalho docente.  

  

  

A importância da formação continuada  

Considerando a necessidade de ter uma habilitação profissional, 

certificada primeiramente pela formação inicial, para que uma pessoa possa 

inserir-se na carreira docente, acreditamos na importância de compreender a 

formação do professor como algo que sistematicamente se inicia num curso de 

formação, contudo, não se baseia somente nisso, mas em toda experiência 

que o indivíduo carrega desde seu tempo de escolarização, e assim, o segue 

por toda sua carreira.  



Desta forma, compreendemos a formação do professor como um 

continuum

Atualmente, os professores se deparam com políticas de formação 

continuada, sendo incentivados ora por bonificações, ora por obrigatoriedade 

ou por opções decorrentes desse apelo, por aprender mais ou por preencher 

lacunas de conteúdos que não foram aprendidos durante o curso superior. 

Segundo Mello (1998), a concepção de educação continuada tem suas raízes 

na educação dos adultos, devido aos processos referentes à industrialização, 

urbanização e migração da população do campo para a cidade, tornando-se 

necessário adaptar o trabalhador às novas tecnologias, vislumbrando o 

atendimento da demanda. Com relação ao magistério, afirma que: 

, em que o ser professor tem sua função constituída tanto pela 

formação inicial e continuada, como pelas experiências e reflexões realizadas 

sobre sua prática no decorrer do exercício profissional. (PÉREZ GÓMEZ, 1992) 

No magistério, sob diferentes concepções e denominações, 
tais como reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento, 
capacitação e, mais recentemente, como educação 
permanente, formação continuada e educação continuada, 
surge [...] a intenção de dar continuidade ao processo 
formativo dos professores, em busca de seu desempenho 
no trabalho. (Mello, 1998, p.20) 

Outro discurso é a necessidade de tornar o professor apto e 

competente a atender seus alunos, visto que os cursos de formação inicial não 

teriam cumprido toda a sua função de ensinar os conhecimentos necessários 

para ensinar.  

 Também o governo estadual busca o incentivo dessas práticas, desse 

modo oferece cursos para os professores vislumbrando uma mudança imediata 

no contexto atual. A busca pela formação contínua também é sentida, 

diretamente, por iniciantes ou experientes, como forma de superar as 

dificuldades e exigências demasiadas no que compete a realidade educacional 

que se deparam.  

  

Profissionalidade e condições atuais de trabalho dos professores 



A atuação dos professores, no cotidiano das salas de aulas, constitui 

um aspecto de nossas discussões, ao par que uma análise dessa prática 

pedagógica requer primeiramente situar o professor enquanto um profissional. 

  

A docência constitui-se, no cenário atual, como uma profissão 

complexa que requer profissionais altamente capacitados e flexíveis para 

exercer sua função primeira, expressa no ensino dos conteúdos privilegiados 

pela sociedade e, consequentemente, outras atribuições que envolvem a 

transmissão de valores e normas, toda a parte burocrática da profissão, além 

da preparação das aulas que ultrapassa os limites da escola, levando os 

professores a usarem seu tempo livre para realizar tal tarefa. É uma profissão 

que requer responsabilidade e compromisso do professor, habilidades estas 

situadas em um contexto específico: a instituição em que leciona. 

Deste modo, o trabalho do professor: 

[...] se caracteriza pela incerteza dos contextos de prática e 
pela necessidade de fazerem julgamentos em ação, 
tomando decisões rápidas e acertadas nas situações mais 
imprevistas. Compreender o ensino como um 
conhecimento em construção, como um compromisso ético 
com os alunos e não como um conjunto de regras a serem 
aplicadas em todas as situações e contextos parece ser o 
cerne do trabalho docente bem sucedido na atualidade. 
(TANCREDI, 2008,p.12) 

A profissionalidade do professor é entendida enquanto uma característica 
do que é inerente às propriedades da profissão docente. Sacristán segundo Facci 
(2004) entende por “[...]profissionalidade a afirmação do que é específico na ação 
docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, 
atitudes, valores que constituem a especificidade do ser professor” (p.24). Sendo 
assim, a profissionalidade pode ser compreendida como algo que caracteriza 
profissionalmente o professor, e é elaborada e construída a partir da formação 
inicial e continuada, efetivando-se, portanto no contexto escolar, pela prática 
profissional.  

Quando questionados sobre o seu papel do professor na sociedade atual, 
poucos participantes se colocam diante de uma questão pessoal, como foi a nossa 
intenção, entretanto se apresentam como se estivessem em uma posição exterior, 
tornando a pergunta relativa a uma categoria geral e não recebendo o 
questionamento como algo pessoal. (Ex: O professor precisa, o professor é...) Em 
poucos momentos os professores respondiam de maneira pessoal (Ex: Minha 
principal preocupação).  



   A profissão do professor sofre de desvalorização e desprestígio que 

segundo nos apontam os participantes desta pesquisa, advém da falta de 

respeito que os alunos manifestam pelos professores, além da insatisfação que 

a instituição escolar traz tanto para os alunos quanto para os professores. 

Entendemos tais apontamentos como integrantes de uma crise de identidade 

pela qual passam os professores nas últimas décadas. Deste modo, a partir da 

discussão feita por Facci (2004), tal crise tem dimensões mais amplas do que 

as apresentadas:  

A crise de identidade vivida pelo professor está relacionada 
com o status que a profissão ocupa no nível social. Os 
professores recebem baixos salários, seu trabalho nem 
sempre é valorizado pela sociedade e está havendo uma 
precariedade em sua formação profissional. A 
desvalorização não acontece somente ligada aos recursos 
financeiros. A própria forma como são elaboradas as 
políticas públicas da educação mostra o descaso com a 
educação. (p.28) 

É pelo viés dessa análise que apresentamos algo que mais chama 

atenção nessa pesquisa: o mal-estar que apresentam nossos professores, 

tanto os iniciantes quanto os experientes. Uma sensação de mal-estar pode 

receber várias definições. Sabemos, porém que o mal-estar é reflexo de algo 

que não vai bem, de um inquietação que por vezes se manifesta na dificuldade 

de compreender o que não está em bom funcionamento. No âmbito da 

docência, o mal-estar situa-se no desânimo e no desencantamento com a 

profissão, produzidos historicamente no contexto educacional. Também 

nomeado por estresse, esgotamento, indisposição acarreta-se por vezes num 

sentimento de autodepreciação. (Facci, 2008)  

Os participantes elencaram entre as principais dificuldades para o 

trabalho como professor, inquietações como a progressão continuada e a não-

durabilidade das políticas públicas educacionais. Um dos professores 

pesquisados, P7, afirma que a voz do professor foi silenciada, sua opinião não 

foi considerada, sendo que é a pessoa mais presente na vida escolar dos 

alunos e conhece a realidade educacional: 



Calou-se a voz do professor, por meio dessas citadas 
políticas, justamente daquele que está mais próximo do 
aluno, aquele que mais o conhece,lê seus textos, conhece 
seus anseios, suas dificuldades ou desinteresse. 

Também recebemos menção à novidade da Proposta Curricular 

lançada no ano de 2008 pelo Governo Estadual, em que P6

É impraticável ao professor aplicar uma proposta que não 
venha ao encontro da realidade que a escola estadual vive. 
Muitas vezes não é a proposta que está errada e sim a 
estrutura escolar. Quando não, observamos o disparate de 
ser uma proposta boa, mas que não atende ao candidato 
eleito, então muda-se tudo, sem manter o que está dando 
certo.  

 refere-se à 

proposta como algo fora da realidade da escola pública estadual e deste modo 

coloca-a como inexeqüível por não considerar a estrutura escolar atual: 

Quanto à falta de respeito por parte dos alunos, as professoras 

evidenciam que a docência é desvalorizada porque os próprios alunos não 

vêem a profissão com o devido valor, de educadores. Afirmam também que é 

por essa falta de respeito que ocorre o desestímulo profissional: 

Acho que o professor não é valorizado e nem respeitado e 
isso contribui para o desestímulo profissional. (P3

Na categoria em que desrespeito e falta de interesse são 

mencionadas, os professores revelam que algumas dificuldades são possíveis 

de se contornar, contudo, quando envolve diretamente um posicionamento do 

aluno, isso se torna mais difícil, especialmente porque o desinteresse dos 

alunos é fabricado pelo sistema (progressão continuada), assim como o 

pensamento de que o professor é um profissional frustrado, alguém sem valor, 

que não é visto como professor. 

) 

Tenho percebido que muitas dificuldades são contornáveis, 
mas não aquelas que envolvem o OUTRO: o não querer 
dos alunos (ideologicamente fabricado, é claro) é o maior 
obstáculo quiçá intransponível da educação. A percepção 
do professor como um profissional frustrado e mal pago é 
outra. (P5) 



Referente ao desinteresse dos alunos, efetivamente, a professora 

aponta que muitas vezes os alunos não tomam o conteúdo aprendido como 

algo que usarão em sua vida. 

Quando preparo minha aula, a pior coisa que pode 
acontecer é um aluno falar que nunca vai precisar disso na 
sua vida. Então procuro sempre mostrar a utilização 
daquela matéria no seu dia-a-dia. (P1) 

Torna-se bem evidente nessa questão o quanto o desinteresse e o 

desrespeito incomodam os professores atualmente, implicando diretamente na 

sua prática docente e na apropriação pessoal da profissionalidade docente. 

José Manuel Esteve (1999) nos ampara em uma análise deste quadro 

de desencantamento e acúmulo de tensões por meio da compreensão dos 

indicadores do mal-estar docente. Para ele, o mal-estar está afetando a saúde 

dos professores de maneira significativa, sendo que esta inquietação começa a 

ser percebida a partir da década de 1980 em países europeus. Neste sentido, 

classifica os indicadores por fatores primários e secundários. Os fatores 

primários incidem diretamente sobre a ação docente em sala de aula (tensões 

e sentimentos negativos). Já os fatores secundários são aqueles de ação 

indireta, referem-se ao contexto da docência, afetando a eficácia docente 

(fatores isolados que se acumulam e atingem diretamente a imagem do 

professor – crises de identidade).  

É consenso entre os participantes o conhecimento das dificuldades em 

exercer a profissão, apontando conhecidos ou pares que já apresentam esse 

mal-estar. Os sintomas citados como causa dessas doenças profissionais são: 

depressão, síndrome do pânico, estresse, baixa auto-estima, desgaste físico, 

entre outros.  

Ao relatarem o conhecimento desses sintomas ou dessas doenças, os 

professores afirmam que elas “São psicossomáticas (Excesso de trabalho, 

desestímulo, preocupação, cansaço, pressão etc)” (P3

Além disso, reiteram as dificuldades em sala de aula, o barulho 

excessivo dos alunos mal educados. Alegam que o professor precisa ter 

). 



constantemente uma postura mais rígida quando os alunos não respeitam as 

normas disciplinares.  

É possível perceber em outras menções o cansaço físico e emocional, 

decorrente do desinteresse e da falta de respeito dos alunos. Novamente 

mencionam a carga horária extensa e o excessivo deslocamento dos 

professores, de uma escola a outra, assim como as questões salariais.  

Percebemos por tais “desabafos” dos participantes, os dificultadores 

do trabalho do professor, caracterizando-se por vezes nas condições que o 

exercício da profissão oferece.  

Como já citamos anteriormente a formação contínua do professor é 

desenvolvida também na prática, ou seja, no exercício de sua função, num 

contexto determinado e atrelado a uma instituição de ensino. A partir disso, 

compreendemos a importância das boas condições para o ensino atreladas a 

uma boa estrutura da instituição.  

Quando solicitados a pensar em mudanças (que por vezes eles 

mesmos já apontaram) na estrutura e no funcionamento de sua escola, ou das 

escolas de maneira geral, a mudança mais evidente, apontada pelos 

professores participantes, trata-se da diminuição de alunos por sala, dar fim às 

superlotações, visto que isso favoreceria o trabalho com os alunos. 

Outras mudanças apontadas referem-se às políticas públicas 

educacionais, principalmente dar maior autonomia às escolas, e também 

repensar os sistemas de aprovação e reprovação (progressão continuada). A 

mudança no mobiliário da escola para adequá-la aos alunos desta faixa etária 

também é mencionada por um deles. 

E um posicionamento bastante oportuno é de que a escola deveria 

mudar a forma de receber os alunos e relacioná-los com os conteúdos, 

utilizando discussões com maior relevância para a vida dos alunos, trabalhando 

com projetos que envolvessem toda a escola, e por fim, isso acarretaria numa 

mudança de perspectiva por parte dos alunos em relação à escola, em vê-la 

como um espaço privilegiado do conhecimento. 



A escola não é um receptáculo de crianças e sim de alunos 
que devem aprender antes de tudo o exercício do respeito 
ao espaço de aprendizagem, onde reina a disciplina como 
virtude para todas as áreas da atividade humana a 
começar pela escola. (P7

Uma escola mais dinâmica com projetos assumidos e 
desenvolvidos por todos, a começar pelo quadro de 
funcionários de manutenção e limpeza. (

) 

P3

Diminuiria o número de alunos por sala; trabalharia mais 
detidamente conteúdos relevantes para a formação 
humana (e não apenas escolar) dos educandos. Mostraria 
o estudo como uma forma de profissão, pois nenhum 
profissional deve/ pode se afastar dele. (

) 

P5

É por meio de tais apontamentos que fica evidente a necessidade das 

escolas possuírem um projeto político pedagógico que ampare a todos os 

envolvidos com o processo formativo dos alunos, e nesse caso, o processo 

formativo dos professores. O envolvimento e compromisso de todos também é 

de grande importância para o bom desenvolvimento da instituição.  

) 

Nesse rol, em que discutimos o fortalecimento da profissionalidade dos 

professores, surge a reflexão sobre as políticas públicas educacionais, que em 

tese deveriam assegurar as condições de trabalho e não tornar o quadro 

docente inseguro diante delas. 

De forma geral, os professores sinalizam, especialmente nessa 

questão, que o trabalho docente é influenciado diretamente e  muitas vezes, 

negativamente pelas políticas públicas no âmbito educacional. Eles apontam 

que o Governo não conhece a realidade escolar, além de não priorizar a 

Educação e de proporem um engessamento dos conteúdos com o uso das 

“Cartilhas” (referindo-se à nova Proposta Curricular da Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo).  

As políticas são apontadas como modismos, mascaradas em 

implementação de dinamismo no contexto educacional. Isso traz insegurança e 

angústia aos docentes que constantemente precisam se readequar às 

mudanças repentinas. Como exemplo, a seguir, alguns de seus relatos: 



A rotatividade do governo não permite fazer um 
planejamento a longo prazo. Na minha opinião, os 
ocupantes dos cargos estão fora da realidade de uma sala 
de aula. (P1

Defenderia a necessidade de políticas para a atuação 
docente, no entanto, preciso afirmar que elas engessam o 
conteúdo e o trabalho pedagógico, de maneira que nem 
sempre sou favorável ao trabalho “cartilhado” do Estado. 
Defendo que certos professores – eu incluso – têm a 
capacidade de decidir os melhores conteúdos e métodos 
para seu público e por vezes assim me comporto. 

) 

(P5

As políticas públicas influenciam de forma negativa em 
minha atuação, pois  se vê pouca vontade governamental 
em priorizar a educação, que a nivela cada vez mais 
abaixo. Salas superlotadas, baixos salários, professores 
com muitas aulas para garantir bom salário, salas de 
informática desativadas, desperdício de material e política 
de bônus por merecimento, progressão continuada. (

) 

P7

A atuação dos professores em sala de aula está intimamente 

relacionada com a qualidade do ensino na instituição. Contudo, conforme nos 

indica Mello (1998), essa relação tem uma repercussão simplista em que atribui 

apenas ao professor a crise na educação escolar, culpabilizando o professor e 

desconsiderando seu trabalho docente em relação a outros fatores que 

acarretam dificuldades para o exercício da profissão docente. 

) 

Corroborando com a discussão apresentada, percebemos durante 

toda pesquisa que a escola pública e suas especificidades demonstra a 

realidade de nossa educação brasileira. Desta forma, as possibilidades de 

transformar os fatores dificultadores do exercício da profissão docente, 

precisam partir de uma mudança mais profunda na compreensão social do 

papel da escola, assim como na valorização do trabalho do professor. É 

preciso também difundir uma cultura de profissionalização docente, trazer mais 

segurança ao desenvolvimento do trabalho do professor, assim como dar 

tempo e apoiar as mudanças nas crenças carregadas pelos professores, no 

que tange aos processos de ensino e de aprendizagem (TANCREDI, 2008).  

  

Considerações  



A partir do levantamento, da análise dos dados e  dos apontamentos realizados, nos 

apoiamos em Noronha (2001), para refletirmos sobre as condições do trabalho docente, e o 

quadro atual não demonstra ser favorável, ou seja: professores assumindo variadas funções, 

respondendo a exigências que estão além de sua formação. Muitas vezes obrigados a 

desempenhar funções de agente público, assistente social, enfermeiro, psicólogo, entre outras. 

Tais exigências contribuem para um sentimento de desprofissionalização, de perda de 

identidade profissional, da constatação de que ensinar às vezes não é o mais importante.  

Este desvio de função, atrelado a vários outros motivos como, por exemplo, baixa 

remuneração, falta de segurança, falta de perspectiva de crescimento profissional, falta de 

tempo para os estudos (formação continuada), falta de condições dignas de trabalho e 

insatisfação com a estrutura do sistema educacional vigente, causam um grande desencanto 

dos professores com sua profissão de docente. 

Frente a todas estas questões, cuja solução não encontra-se apenas 

nas mãos dos professores, torna-se evidente e necessário continuarmos 

promovendo reflexões e discussões sobre a atuação de todos os profissionais 

da Educação, levantando possibilidades, indicando soluções,  contribuindo 

assim para as mudanças necessárias no contexto em questão. 
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