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RESUMO 

 

O objetivo da pesquisa foi compreender e apontar os fatores que desencadeiam o mal-

estar e o bem-estar na docência e ainda apontar sugestões de ações para prevenir o mal-estar.  

Os sujeitos da pesquisa são dezoito professores de escolas estaduais e municipais, pertencentes 

ao município de Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça. Foi aplicado um questionário 

contendo questões abertas e fechadas para analisar os fatores que causam bem-estar, que 

causam mal-estar e por último apontar ações por parte do Estado, Município, pais, alunos, 

colegas, chefes etc, que seriam motivadoras da satisfação com a profissão. As respostas foram 

categorizadas utilizando-se do critério semântico, desvelando algumas categorias que 

sintetizam o mal-estar, o bem estar e que podem prevenir o mal-estar.  Os fatores que causam  

mal-estar docente são mais abundantes do que os fatores que causam o bem-estar docente, 

entretanto cabe destacar que para a realização do professor o sucesso do aluno é fundamental, 

colocando em pauta que há um grande  investimento dos professores nessa direção.  

Palavras-chave: Mal-estar docente. Bem estar docente. (In)Satisfação com a profissão. 
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INTRODUÇÃO:  

A curiosidade de entender o motivo pelo qual alguns professores ministravam 

suas aulas de uma maneira brilhante e que faziam com que eu viajasse dentro do 

conteúdo sempre me despertou minha atenção. Entender a maneira prazerosa que 

alguns professores têm de cativar e entender por que os outros professores não 

tinham tanto prazer em sua função, foi o motivo de minha inquietude. 

Ao final do Curso de Ciências da Natureza com Habilitação em Química, surge 

a difícil missão de entregar meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). As 

experiências que tive nas aulas de estágio de observação me fizeram recordar 

algumas preocupações que havia vivido em sala como aluno, agora como estagiário 

e que não queria reproduzir quando me tornasse professor. 

Os momentos de estágio de observação que fiz em um colégio municipal de 

São José em turmas do ensino fundamental do sexto (6º) ao nono (9º) ano e turmas 

do ensino médio (primeiro ao terceiro ano), ajudaram a refletir como eram ministradas 

as aulas, como era os comportamentos dos professores e suas estratégias e outros 

aspectos do cotidiano escolar. Isso despertou o interesse e a preocupação de 

aprofundar os estudos sobre algumas formas bem distintas de viver a docência. Nas 

observações de regências foi possível perceber ora um aparente descontentamento 

com a profissão por parte de alguns professores que transmitiam uma sensação de 

cansaço, desânimo, e foi possível também conviver com professores dinâmicos, 

animados, a “todo gás”. Isso me deixou curioso. Conversando com esses professores, 

foi possível captar um bem-estar com a profissão em alguns, enquanto em outros, um 

descontentamento, um mal- estar, uma pressa para que esse tempo da docência 

passasse rápido. 

Esta pesquisa vem com a expectativa de responder sobre a vivência do ser 

professor em sala de aula, tanto no seu bem-estar como no seu mal-estar docente. 

Segundo o dicionário bem-estar é compreendido como “Estado de perfeita satisfação: 

conforto” e o mal-estar, como “Situação desagradável: constrangimento e incômodo”. 

Nesta pesquisa esse sentido será utilizado baseando-se ainda em Esteves (1999), 



8 
 

que considera a situação de mal-estar aquela que incide diretamente sobre a ação do 

professor em sala de aula e ainda aquelas referentes às condições ambientais e ao 

contexto onde se exerce a docência e que causam insatisfação. O bem-estar seria a 

satisfação dos professores com cada uma das dimensões do trabalho docente. 

Entre as curiosidades, vem o interesse de conhecer os fatores que ocasionam 

o mal-estar e os fatores responsáveis pelo bem-estar docente. A curiosidade também 

se estende para apresentar algumas sugestões de ações por parte do Estado, 

município, pais, alunos, colegas e chefes que seriam motivadoras da satisfação com 

a profissão. Com isso foi proposto o seguinte problema de pesquisa: Quais os fatores 

que tem ocasionado o aparente desinteresse de alguns professores pela docência e 

quais fatores tem também ocasionado o bem-estar? Isso levou a formular objetivo 

geral que implica em compreender e apontar os fatores que desencadeiam o mal-

estar e o bem-estar na docência e ainda apontar sugestões de ações para prevenir o 

mal-estar. Para tentar aproximar-me ao máximo da resposta do problema foram 

traçadas as seguintes questões de pesquisa: Quais os fatores da profissão que 

ocasionam a insatisfação com a docência? Quais os fatores da profissão que 

ocasionam a satisfação com a docência? Que ações deveriam ser desenvolvidas pelo 

Estado, Município, pais, alunos, colegas, chefes etc., para prevenir o mal-estar?

  

Os sujeitos da pesquisa são dezoito professores de escolas estaduais e 

municipais, sendo quatro do município de Florianópolis, quatro do município de São 

José, um do município de Biguaçu e nove do município de Palhoça. Foi aplicado um 

questionário contendo levantamento de dados sócio-demográficos e funcionais dos 

professores, acompanhados de três questões abertas: uma voltada para compreender 

fatores que causam bem-estar, outra, fatores que causam mal-estar e por último 

apontar ações por parte do Estado, Município, pais, alunos, colegas, chefes etc, que 

seriam motivadoras da satisfação com a profissão. Após a leitura dos questionários, 

as respostas foram categorizadas seguindo as orientações da obra de Franco (2003), 

utilizando-se do critério semântico, isto é construir as categorias agrupando dentro de 

cada uma delas as expressões de acordo com o seu sentido semântico, como 

exemplo podemos citar a categoria Infraestrutura que foi criada quando as respostas 

dos professores referiam-se às Instalações prediais precárias; na categoria material 
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didático todas as respostas que falam sobre a falta deles e de novas tecnologias. (Ver 

anexo1) 

Este texto se apresenta da seguinte forma: Além da introdução e conclusão, a 

parte um apresenta o levantamento de dados sócio-demográficos e funcionais dos 

professores, a segunda parte é voltada para compreender fatores que causam mal-

estar e o que pode ocasionar na profissão docente, e uma terceira parte onde vemos 

os fatores que causam o bem-estar. Apresenta ainda uma quarta e última parte, que 

aponta algumas ações por parte do Estado, Município, pais, alunos, colegas, chefes 

etc, apontadas pelos professores como ações que seriam motivadoras da satisfação 

com a profissão. 

A seguir serão apresentados resultados da análise de dados da pesquisa, 

começando com os dados sociodemográficos e profissionais dos sujeitos apontando 

inicialmente algumas dificuldades enfrentadas na coleta de dados. 

1 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E PROFISSIONAIS DOS 

PROFESSORES 

A busca para conhecer os fatores que causam mal-estar e bem-estar, não foi 

fácil. O medo de represálias por parte de algumas escolas apareceu em algumas falas: 

“a escola me pediu uma cópia das respostas do meu questionário” ou ainda a 

pergunta: “esse trabalho é seu ou é da escola?”, feita por duas professoras que tive a 

oportunidade de conversar em meio ao intervalo de aula e que por este motivo não 

me enviaram o questionário. Esses e outros fatores como a carga horária cheia, 

conforme disse outro professor “tenho carga horária muito cheia, ocasionando falta de 

planejamento” podem ser motivos para a não devolução de muitos questionários. 

Num primeiro momento buscou-se contato com a 18ª GERED (Gerência 

Regional de Educação), situada à Rua Wanderley Junior, 202- Campinas, São José-

SC para fazer um levantamento inicial sobre o número de escolas da rede Estadual 

que atuam no Ensino Médio e assim dimensionar a amostra. A GERED encaminhou 

a relação das escolas (ANEXO 2). De posse dessas informações foram selecionadas 

seis (6) escolas (ANEXO 3) sendo duas mais afastadas do centros urbanos (interior) 
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e quatro mais próximas da capital Florianópolis. Foi solicitado à GERED que 

encaminhasse o questionário para as escolas selecionadas. Feito esses 

encaminhamentos dos questionários pela GERED, por e-mail, tivemos retorno de 

apenas um (1) questionário. Foi feito novo contato com a GERED, que nos enviou o 

telefone das escolas selecionadas para ser feita uma segunda tentativa. Como o 

tempo corria e a pressa era muita, foi colocada em ação outra alternativa. A segunda 

estratégia adotada foi colocada em prática com a ajuda de três colegas1 que 

trabalhavam em escolas de Florianópolis, São José e Palhoça. Cada um deles 

conversou com os diretores, coordenadores e professores de suas escolas, 

explicando o motivo da pesquisa e com o consentimento, aplicaram os questionários. 

Pediu-se a colaboração de todos e foi estipulado o prazo de uma semana para que 

respondessem os questionários. Nesse segundo momento foram enviados 30 

questionários para uma escola, 10 para outra escola, onze para uma terceira escola 

e mais onze para uma última escola, totalizando 62 questionários. Tivemos um retorno 

de dezessete (17) questionários respondidos, quatro (4) devolvidos em branco e os 

demais não retornaram. Soma-se a esses questionários, o único recebido na primeira 

estratégia, totalizando dezoito (18). 

Veja gráfico a seguir: 

Gráfico 1- Número de questionários respondidos, devolvidos em branco e que 

não retornaram. 

                                      

1 Colegas que contribuíram para coletas de dados: Elvis Egidio Pereira, Patrícia Volpato e 
Edson Rodrigues Silva. 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados extraídos dos questionários aplicados.  

Entre a primeira e a segunda estratégia, apenas dezoito (18) questionários 

retornaram ao local de origem.  

Tabela 1: Total de professores da rede Municipal e Estadual da Grande 

Florianópolis (Biguaçu, Florianópolis, Palhoça e São José) que responderam o 

questionário, por sexo.  

Sexo Quantidade 

Feminino 7 

Masculino 11 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados extraídos dos questionários devolvidos 

Tabela 2: Total de professores de acordo com o vínculo empregatício.  

 Quantidade 

Efetivo 10 

ACT2 7 

Efetivo/Act 1 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados extraídos dos questionários devolvidos 

                                      

2 ACTs – Admitido em Caráter Temporário 

Respondidos               18

devolvidos em branco 4

Não retornaram         41
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Tabela 3: Faixa etária dos professores estudados.  

Idade Quantidade 

30 - 35 5 

36 - 40 3 

41 - 45 5 

46 - 50 2 

51 - 55 1 

56 - 60 1 

61- 65 1 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados extraídos dos questionários devolvidos 

Tabela 4: Carga Horária de trabalho dos professores.  

Horas Aula Quantidade 

15h/a 1 

20h/a 3 

40h/a 13 

60h/a 1 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados extraídos dos questionários devolvidos 

Tabela 5: Tempo de serviço no magistério  

Anos Tempo 

0 a 5 4 

6 – 10 4 

11 - 15 2 

16 - 20 3 

21 - 25 2 

26 - 30 2 

31 - 35 1 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados extraídos dos questionários devolvidos 
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Tabela 6: Municípios de atuação dos professores que participaram desta 

pesquisa.  

Município Professores 

Biguaçu 1 

Florianópolis 4 

Palhoça 9 

São José 4 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados extraídos dos questionários devolvidos 

A análise dos questionários devolvidos demonstra que a maior parte dos 

participantes era do sexo masculino; efetivos nas escolas; possuem idade entre 30 a 

45 anos; atuam 40h/a, cujo tempo de atuação na profissão gira em torno de 0 a  10 

anos de serviço. A maior parte dos questionários foi respondida por educadores do 

Município da Palhoça. Esses dados sociodemográficos e profissionais também trazem 

elementos importantes para se pensar o mal-estar e bem-estar docentes. Percebe-se 

em relação à carga horária desses professores que o que prevalece são 40 h de 

trabalho. Um número significativo da amostra é ACT. Outros aspectos desses dados 

referem-se ao estado civil e número de filhos. Isso poderia ser melhor aprofundado e 

relacionado  com o mal-estar e bem estar docentes, entretanto nessa pesquisa isso 

não será analisado da forma que merece, pois acreditamos que para associá-los com 

o mal-estar e bem-estar  exigiria outras questões no instrumento ou mesmo realização 

de entrevistas. Isso fica para futuros aprofundamentos. 

 Esses são os dados sócio-demográficos obtidos através dos questionários 

devolvidos. A seguir passaremos a analisar os fatores responsáveis pelo mal estar 

docente. 

2 MAL-ESTAR DOCENTE: FATORES RESPONSÁVEIS  

A interpretação do mal-estar docente precisa levar em conta muitos aspectos. 

São diversos os fatores que geram insatisfação na profissão. Os professores têm 

muitas atribuições e pouco tempo para realizá-las. Para cumprir satisfatoriamente os 

compromissos administrativos (planejamento, participação em cursos de atualização 
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e reuniões de pais, correção de avaliações, atendimento a alunos com maiores 

dificuldades), arca com uma sobrecarga de compromissos, algumas vezes 

multiplicada, pois leciona em duas ou mais escolas. 

Os resultados obtidos através dos questionários revelam vários fatores que 

contribuem para o surgimento da insatisfação por parte desses profissionais. Eles 

destacam a indisciplina dos alunos, a baixa remuneração e o número elevado de 

alunos por turmas, entre outros motivos. 

Após receber os questionários respondidos, conhecer as mensagens contidas 

e analisar, formulou-se palavras que seriam semelhantes às situações. As respostas 

dos questionários foram categorizadas considerando as orientações da obra de 

Franco (2003). 

Conforme (Franco 2003 p.51),  

A categorização é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um 

reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios 

definidos. 

Foram criadas as seguintes categorias: infraestrutura, material didático, 

formação, valorização salarial, gestão, comportamento dos alunos, rendimento 

escolar, tempo e outros.  

Na categoria infraestrutura estão às respostas dos professores que fazem 

referência as instalações prediais precárias. Na categoria material didático estão 

aquelas que apontam a falta deles e de outras tecnologias. Na categoria formação 

relatam a falta de cursos de capacitação. Na categoria valorização salarial comentam 

sobre a desvalorização do magistério, remuneração insuficiente, plano de carreira 

insatisfatório, aplicação do piso nacional e o desejo de estabilidade. Na categoria 

gestão se enquadram as respostas referentes ao despreparo dos responsáveis pela 

gestão escolar na escola e demais órgãos educacionais, a falta de compromisso de 

alguns profissionais, excesso de aulas e alunos por sala. Na categoria comportamento 

dos alunos apontam a indisciplina, desrespeito com os professores, falta de apoio na 
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escola para lidar com essas situações e o crescimento da violência. Na categoria 

rendimento escolar, aponta-se a aprovação dos alunos sem as devidas condições e 

desinteresse com as aulas. Na categoria tempo fala-se da sobrecarga com 

planejamentos e correções. Por haver outras respostas que não permitiam 

agrupamento, criou-se a categoria outros.  

Apesar desse quadro desmotivador, ainda há muitos professores que vencem 

esses desafios e seguem firmes, experimentando as formas positivas e prazerosas 

da docência. 

O gráfico 2, mostra os fatores que mais tem proporcionado o mal-estar na 

docência.  

Veja o gráfico a seguir:  

Gráfico 2: Fatores que tem proporcionado um mal-estar docente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados extraídos dos questionários aplicados3.  

Buscando algumas pesquisas já existentes para conhecer como se encontra a 

relação do professor com a profissão, é possível descobrir que muitas delas falam do 

                                      

3 A elaboração das categorias selecionada no gráfico foi com base nas respostas extraídas dos 
questionários.  
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mal-estar docente e poucas falam do bem-estar, mas na minha prática de estágio foi 

possível perceber que não é só de mal-estar que se vive a docência, há também vários 

momentos de bem-estar. Foi isso que me motivou para estudar sobre essas formas 

de viver a docência. 

O Jornal Diário Catarinense de terça-feira, 15 de janeiro de 2013, traz uma 

reportagem que ilustra a saúde dos professores no Estado de Santa Catarina. 

Conforme diz o jornal, a dissertação de mestrado de Osny Batista entre 2004 e 2005 

apresenta quase 15 mil professores catarinenses sofrendo com transtornos mentais e 

comportamentais e aponta que o desprestígio da função é o que mais os abala 

psicologicamente. 

 Uma medida utilizada pelo Estado para não afastar estes profissionais da 

educação é readaptá-los para funções administrativas nas escolas, mas essa 

mudança muitas vezes não tem o efeito desejado, pois muitos trabalhadores disseram 

se sentir inúteis nestas áreas diferentes de suas formações.  

Considerando ainda a reportagem o Diário Catarinense, no Brasil existem 

muitas pesquisas sobre a saúde do trabalhador da educação, em 2009, 59% dos 750 

professores do Rio de janeiro estavam com sintomas de rouquidão e 25,6% tiveram 

problemas de voz4. Nos anos de 2003 a 2007, Nádia Leite da UnB5, constatou que 

15,7% dos 8 mil professores da rede pública do Centro-Oeste apresentavam a 

Síndrome de Burnout, que é caracterizada pelo estresse crônico. 

Em Santa Catarina, ainda segundo a reportagem do Diário Catarinense, 9.986 

foi o número de licenças médicas em 2012, conforme o gráfico 3. A Secretaria de 

Educação foi líder no número de licenças para tratamento de saúde com 5.694 

afastamentos concedidos. A reportagem mostra que, reconhece que os profissionais 

da área estão cada vez mais doentes. 

                                      

4 Pesquisa realizada pela fundação Oswaldo Cruz em 2009, apresentada pelo Jornal Diário 
Catarinense, terça-feira, 15 de janeiro de 2013. p.6 

5 UnB – Universidade de Brasília 
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Veja o gráfico 3: 

Gráfico 3: Áreas que lideram as  licenças médicas segundo o Diário 

Catarinense de Janeiro de 2013. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados extraídos do Jornal6  

As mudanças e transformações em âmbito social, político e econômico foram 

muito rápidas e acentuadas nessas últimas décadas para o sistema educacional de 

ensino e em geral, os professores sofreram com a necessidade de se ajustarem às 

novas exigências sociais, tecnológicas e profissionais com que são confrontados 

diariamente. 

Esteve (1999, p. 61 - 63) comenta sobre uma pesquisa realizada na Inglaterra 

em 1978 onde mostra a estreita relação entre o estresse dos educadores e a 

diminuição da satisfação no trabalho. Nesta, destaca que as tensões acumuladas no 

trabalho levavam os educadores a intenção de abandonar esse emprego. O mesmo 

autor (p.64) afirma ainda que as férias de que os professores têm direito de gozar 

cumpre uma função importante para aliviar e romper a acumulação de estresse dos 

professores. Esses dados não diferem da situação atual. 

                                      

6 Jornal Diário Catarinense de terça-feira, 15 de Janeiro de 2013, com o titulo Líderes em 
licenças. 

Educação  57,0%Saúde    24,9%

Outros 18,1%
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Considerando as respostas dos questionários, uma das reclamações sempre 

presente como causadora de mal-estar era a carga horária muito cheia. Como vimos, 

a maior parte dos questionários foi respondida por professores com idade entre 30 a 

45 anos, período da vida decisivo quanto à maternidade, paternidade, aquisição de 

casa própria, etc. Provavelmente por essa razão, se submetem há lecionar 40 horas. 

A falta de tempo compromete o exercício da função e a qualidade de vida do educador. 

Um dos questionários trazia a declaração “tenho carga horária muito cheia, 

ocasionando falta de planejamento”. O professor aqui admite seu trabalho 

fragmentado pela falta de tempo. Outro deles queixa-se “leva-se muito trabalho para 

casa” (professor 4). Dessa forma, falta-lhe tempo para leitura, lazer e convívio familiar. 

Alguns apontam má relação com os colegas ou gestores como agravantes do 

mal-estar, e para evitá-los fazem pedidos de transferência das unidades em que 

trabalham. Há o “descompromisso de muitos colegas (professor 1).  

Além da indisciplina dos alunos, alguns acusam também os gestores locais e 

estaduais pelo agravamento do mal-estar docente. Eles relatam “falta de respeito por 

parte de alunos e do próprio Estado “(professor 13), “falta de motivação por parte dos 

dirigentes, GERED, SED, etc.” (professor 12), “falta de políticas públicas de 

valorização dos projetos educacionais “(professor 3). 

Esteve (1995, p.97) utiliza uma metáfora para explicar como os professores se 

sentem em meio a esta situação de desconforto que enfrentam. 

A situação dos professores perante a mudança social é comparável à de um 
grupo de atores, vestidos com trajes de determinada época, e que alguém 
sem prévio aviso muda o cenário, em metade do palco, desenrolando um 
novo pano de fundo, no cenário anterior. Uma nova encenação pós-moderna, 
colorida e fluorescente, oculta a anterior, clássica e severa. A primeira reação 
dos atores seria a de surpresa. Depois, tensão e desconcerto, com um forte 
sentimento de agressividade, desejando acabar o trabalho para procurar os 
responsáveis, a fim de, pelo menos, obter uma explicação. Que fazer? 
Continuar a recitar versos, arrastando largas roupagens em metade de um 
cenário pós-moderno, cheio de luzes intermitentes? Parar o espetáculo e 
abandonar o trabalho? Pedir ao público que deixe de rir para que se ouçam 
os versos? O problema reside em que, independentemente de quem 
provocou a mudança, são os atores que dão a cara. São eles, portanto, quem 
terá de encontrar uma saída, ainda que não sejam os responsáveis.   
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Essa é a desconfortável situação vivenciada por nossos professores. Nossos 

atores foram educados em uma escola com outros moldes, e isso é bem recente, onde 

os professores detinham o conhecimento, eram bem remunerados, respeitados e 

valorizados pela comunidade em que atuavam. Prepararam-se para um outro 

espetáculo, onde o público apreciaria sua encenação. Essa mudança de cenário leva 

os professores a um arrastar-se pela carreira, aguardando alguma saída para seu 

conflito, sendo o abandono da profissão ou espera da aposentadoria os únicos 

caminhos possíveis. 

Tais mudanças no sistema de ensino levam os professores a fazerem mal seus 

trabalhos e com isso sofrem com críticas generalizadas sem que eles sejam os 

responsáveis imediatos pelas falhas. Jesus (1998) destaca entre outras mudanças:  

a) A era da informação – no passado a transmissão de conhecimentos era 
atribuída ao professor, atualmente a mídia e a internet, entre outros, 
assumiram também esta função.  
b) A democratização do ensino – a escola passou a ser obrigatória, aumentou 
o número de alunos e também de professores, porém a formação docente 
não corresponde às necessidades e muitos entraram para a área da 
educação mesmo sem a identificação pessoal com a profissão docente.  
c) As novas exigências – além da aquisição constante de novos métodos e 
técnicas de ensino, o professor assume também a função educativa que antes 
era da família, e ainda se responsabiliza por: atividades extraclasses, 
reuniões, preparação de aulas, correção de atividades e avaliações de 
alunos, entre outras.  
d) A falta de materiais – nem sempre é possível concretizar o almejado, visto 
que as salas normalmente são lotadas, com poucos recursos físicos e 
materiais, além da falta de investimento na formação docente.  
e) O salário – outras áreas ou profissões com o menor ou igual nível de 
formação costumam ganhar muito mais que o professor, refletindo no próprio 
status da profissão docente. 

 

As mudanças ocorridas na sociedade e no âmbito escolar acabam por interferir 

no trabalho e na vida pessoal dos professores resultando num estado de mal-estar 

docente. Como resultado de tantas cobranças esse profissional vem se frustrando e 

desenvolvendo seu trabalho de modo sofrível.  

Os professores apontam a “falta de tecnologia na escola”(professor 8), uma vez 

que o aluno já desfruta dela em casa. As aulas tornam-se monótonas e pouco 

atrativas. O oferecimento de tecnologia varia de escola para escola. Os educadores 

sabem que esses instrumentos contribuem para ministrar as aulas, e esperavam “no 

mínimo uma TV e um DVD em cada sala de aula” (professor 15). Eles falam da “falta 
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de material didático (professor 7), “falta de material técnico pedagógico” (professor 1) 

e falta de material de apoio (professor 12). Tantos comentários neste sentido nos 

fazem refletir sobre a escassez de recursos nas escolas, limitando o fazer docente. 

Os professores reclamam de gestores mal preparados (professor 1) e 

profissionais sem qualificação para trabalhar na gestão escolar (professor 3), e isso 

desanima quem está em sala de aula. Sabemos que somente a Prefeitura Municipal 

de Florianópolis realiza eleição de diretores pela comunidade escolar, as demais são 

geridas por profissionais indicados pelos prefeitos ou governador em exercício. 

Há outras queixas que geram o mal-estar docente, como a “mudança de 

valores (a escola deve ensinar a família educar)” (professor 12). Ainda nesse sentido, 

acham que deveria existir “punição para alunos ou pais de alunos de desacatassem 

ao professor ou usassem de violência verbal ou física contra o mesmo” (professor 13). 

O descontentamento com os salários foi recorrente nos depoimentos: 

“remuneração insuficiente para as necessidades básicas: casa, carro, moradia e 

alimentação (professor 3); baixos salários (professor 2, 4, 8, 10 e 12). “Falta de curso 

de capacitação” (professor 8). Atualização profissional é indispensável em qualquer 

profissão, ainda mais na área de educação. 

É possível utilizar a metáfora do corpo humano comparado a uma máquina, 

comparando o professor com um motor de um automóvel. O professor recebe um sinal 

para ensinar seus alunos, assim como um motor precisa de um sinal de seu condutor 

para entrar em funcionamento, o motor precisa de um bom combustível, um óleo 

adequado. O cuidado com o motor deve ser diário e com o professor também não é 

diferente, o professor precisa de combustível para realizar suas funções. Precisa de 

apoio pedagógico, ser reconhecido quando  realiza os seus trabalhos de maneira 

excepcional e ter salário adequado à sua função. Pois a falta de manutenção e 

cuidado nos dois casos pode acarretar em problemas para ambos. 

Os questionários que retornaram demonstram a preocupação com o perfeito 

funcionamento desse motor. Muitos são os defeitos apontados, como cita o professor 

1 “Desvalorização dessa classe profissional; baixos salários; excesso de aulas”.Isso 

vai ao encontro do que coloca Odelius e Ramos (1999, p. 348) ao afirmarem que ser 
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um professor há tempos atrás, significava prestígio, status, exigia um nível de 

escolaridade raro no Brasil, o que fazia a profissão ser considerada nobre por ter no 

seu quadro pessoas de camadas mais privilegiada da nossa desigual trama 

econômica. 

A cada dia torna-se maior a exigência sobre o profissional que atua na área da 

Educação. Com as mudanças ocorridas na sociedade, como a democratização do 

ensino, os avanços tecnológicos, as mudanças na estrutura familiar e com a saída da 

mulher para o mercado de trabalho, muitas das funções educativas acabaram sendo 

transferidas para a escola, acarretando uma responsabilidade maior ao professor. 

Além disso, segundo Mosquera (2000, p. 38), “O docente colocado na 

encruzilhada dos paradoxos pós-modernos, tais como a globalização, o final das 

certezas, o mosaico móvel da cultura e a necessidade de afirmação de si mesmo, 

encontra-se ante uma angustiante problemática”.  

Nas escolas particulares, o professor é visto como “empregado”, os pais como 

patrões, estão “pagando”, o aluno e a família se veem no direito de cobrar pelo o que 

consideram correto, justo e adequado para suas necessidades, mas muitas das 

vezes, sem razão. Em muitas vezes, o professor é submetido a essas situações, 

sendo constrangidos e às vezes sem o apoio dos gestores. 

Nas escolas públicas, o mesmo problema é detectado, porém de forma 

diferenciada. As comunidades atendidas consideram a escola como uma forma de 

salvação, os pais esperam que aos professores exerçam obrigações que a própria 

família deveria exercer como noções de respeito, regras de convivência, 

relacionamento com as pessoas e aceitação das diferenças. Além de não poder 

resolver sozinho essa gama de exigências, o professor sente-se desamparado 

também na escola “falta suporte da escola em questões de comportamento de 

alunos”(professor 2). 

O professor é um verdadeiro agente capaz de promover transformações nos 

sujeitos, através do conhecimento científico e das relações diárias de convivência. 

Porém, o que está acontecendo atualmente é uma crise nessa relação. O mal-estar 

docente acontece muito mais do que se imagina e o professor não está tendo um 
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tratamento digno, principalmente em relação às políticas educacionais postas e/ou 

impostas. A fala de um dos professores confirma isso “falta de políticas públicas de 

valorização dos projetos educacionais. (professor 3) 

É preciso que o professor reaja a tudo isso de maneira corajosa e busque 

reverter tal situação, de forma a adquirir novamente autoconfiança e estímulo para 

exercer sua profissão. Não que esta seja uma tarefa fácil, simples, mas com certeza 

não é impossível de ser efetivada e não deve ser adiada e deixada para mais tarde.  

O professor precisa estar sempre atualizado para saber como lidar com as 

adversidades e não deve desistir de aprender e de procurar conhecer melhor o perfil 

do aluno e da família contemporânea. 

Essa mudança tem que ser urgente, pois a educação e o conhecimento são 

fundamentais para formação de seres humanos que pensem e reflitam ao invés de 

simplesmente adquirir informação que os prepare para o mercado de trabalho. A 

educação de uma pessoa não é única e exclusivamente uma responsabilidade do 

professor, papel esse que às vezes muitos pais e mães de classe delegam para 

diminuir a própria responsabilidade visto que não tem tempo, já que este é consumido 

pelo tempo do trabalho. “Ter outro trabalho aumenta a carga mental tanto entre os que 

trabalham vinte horas, quanto entre os que trabalham quarenta horas, embora com 

um impacto maior entre estes últimos” (SORATTO; PINTO, 1999, p. 285). A falta de 

tempo é queixa tanto dos pais quanto dos profissionais da educação. O professor 1 

revela seu desejo de que os “pais participassem mais das atividades escolares não 

só em festas, mas na gestão, organização curricular, planejamento e avaliação.  

O professor hoje em dia, além de ganhar mal, ainda é obrigado a tolerar falta 

de educação, grosseria e violência. Apesar de ainda termos muitos pais presentes na 

escola e verdadeiramente interessados na educação das suas crianças, ensinando 

valores básicos em casa, a verdade é que uma grande maioria repassa para a escola 

as suas responsabilidades na educação. Confundem-se educação com ensino. E ao 

se confundir os conceitos, transferem-se responsabilidades. A escola é um espaço 

complementar do processo educacional. Mas, a sua missão é ensinar agregando 

valores. Esse processo seria diferente se houvesse “punição para alunos ou pais de 

alunos de desacato ao professor ou usasse de violência verbal ou física contra o 

mesmo (professor 13). 
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À família cabe a responsabilidade pela educação dos filhos. Cabe-lhe transmitir 

valores éticos capazes de torná-los seres humanos melhores, mais solidários e 

cientes das diversidades que compõem a sociedade. Mas, muitos pais preferem dar 

a terceiros, no caso ao professor, a educação dos próprios filhos, se excluindo do 

processo e agindo como meros espectadores, pronto apenas para "cobrar direitos".  

E o professor? Precisa redescobrir o seu papel social e exigir das partes que 

cumpram as suas responsabilidades. Partes, aqui, entendam como Estado e família. 

Não dá para viver chorando por aumento salarial, pois se assumirem papéis que não 

lhes competem, não haverá salário capaz de ser condizente. 

 O comportamento dos alunos na escola geralmente é um reflexo da falta de 

limites em casa. E se os jovens não aprenderam a respeitar os pais, como irão 

respeitar os professores? O respeito é fundamental em todas as situações.  

Todos esses acontecimentos provocam um mal-estar docente, no caso o 

professor a perder o sentido e a motivação de sua relação com o trabalho, de forma 

que as coisas já não lhe interessam mais e qualquer esforço lhe parece inútil.  

Segundo Codo (1999) o mal-estar docente não é uma experiência apenas dos 

professores. Ele afeta também os profissionais da saúde, policiais e outros que atuam 

diariamente com pessoas. 

Conforme Diário Catarinense7: 

Terceiro colocado no número de profissionais com licenças médicas em 

2012, quando 376 servidores foram afastados, a Secretaria de Segurança 

Pública só não tem mais pedidos de licença porque seus funcionários teriam 

o salário ainda mais reduzido. 

Mal-estar e estresse são coisas completamente diferentes, mal-estar por sua 

vez tem relação com atitudes e condutas negativas com relação a clientes, 

organização e trabalho, já o estresse não envolve tais condutas e sim o esgotamento 

pessoal onde interfere na vida do sujeito e não necessariamente com seu trabalho.  

                                      

7 Diário Catarinense, terça-feira, 15 de janeiro de 2013 p.6 
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Para alguns autores como Christina Maslach, Ayala Pines e Cary Cherniss o mal-estar 

docente pode ser comparado como a Síndrome de Burnout, síndrome esta que em 

professores é conhecida como uma exaustão física e emocional que começa com um 

sentimento de desconforto e pouco a pouco aumenta à medida que a vontade de 

lecionar gradualmente diminui. Conforme a definição de Maslach e Jackson (1981) é 

uma reação à tensão emocional crônica gerada a partir do contato direto e excessivo 

com outros seres humanos. Na definição de Farber (1991), "Burnout é uma síndrome 

do trabalho, que se origina da discrepância da percepção individual entre esforço e 

consequência, percepção esta, influenciada por fatores individuais, organizacionais e 

sociais".  

Conforme Nacarato, Varani e Carvalho (2000), "a atividade do professor é 

muitas vezes entendida/vivenciada  como vocação missionária, negando-se à sua 

ação uma dimensão crítica da ética e das políticas educacionais" (p. 77). 

Conforme CODO (1999 p. 370 - 371), A síndrome do Burnout pode ser 

entendida como um conceito multidimensional onde envolve a exaustão emocional, 

despersonalização, falta de realização pessoal no trabalho. Esses são fatores que 

podem desencadear um processo de Burnout, no entanto, algumas profissões são 

apontadas como as que têm mais probabilidade de apresentarem tais sintomas, isto 

é, as ocupações onde existe contato direto e excessivo com outros seres humanos. 

Autores como Schaufeli et al. (1994 apud Codo ;Vasques-Menezes ) chegam a afirmar 

que este é o principal problema dos profissionais de educação.  

O Burnout surge de um estresse ocupacional, onde o equilíbrio do individuo é 

afetado fazendo com que o mesmo busque energia de outras partes do corpo. 

Dependendo do tempo e da gravidade desta síndrome o indivíduo pode sofrer grandes 

danos, tanto em nível físico como em psicológico. 

Várias pesquisas (ESTEVE, 1999; CODO, 1999; BENEVIDES-PEREIRA, 

2002; LAPO e BUENO, 2003; OLIVEIRA et. al (2010) ) já se ocuparam da síndrome 

do Burnout . 

Codo (1990, p. 254), define a síndrome do Burnout como a desistência de quem 

ainda está encalacrada em uma situação de trabalho que não pode suportar, mas que 
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também não pode desistir. O trabalhador arma, inconscientemente, uma retirada 

psicológica, um modo de abandonar o trabalho, apesar de continuar no posto. Está 

presente na sala de aula, mas passa a considerar cada aula, cada aluno, cada 

semestre, como números que vão se somado em uma folha em branco. 

Segundo Codo (2000, p.37), Burnout se refere à dor de um profissional 

encurralado entre o que ele pode fazer e o que efetivamente consegue fazer, entre o 

que ele deve fazer e o que efetivamente é possível realizar, ou seja, entre o céu de 

possibilidades e o inferno de limites estruturais, entre a vitória e a frustração.  

Lapo e Bueno (2003, p.65) examinaram a questão do abandono do magistério 

público na rede de ensino do Estado de São Paulo com o objetivo de compreender de 

que modo esse processo é tecido ao longo da vida e da experiência profissional dos 

professores. O estudo focalizou o período de 1990-1995 e se baseou em dados 

quantitativos, obtidos na Secretaria Estadual de Educação, a partir dos quais se 

verificou, no interregno, um aumento da ordem de 300% nos pedidos de exoneração 

do magistério, e em dados qualitativos, obtidos de um questionário, enviado a 158 ex-

professores da rede pública, e de 16 entrevistas sobre histórias de vida profissional.  

Esses autores vão apontando os fatores que mais contribuem para que 

professores deixem a profissão docente. Eles afirmam que “os baixos salários, as 

precárias situações, a insatisfação no trabalho e o desprestígio profissional” (p.65) 

estão entre os fatores que mais contribuem para a desistência da profissão.  

Os relatos dos questionários apontam esses mesmos elementos 

“desvalorização do magistério, crescente violência na escola, falta de cursos de 

capacitação” (professor 1); “sistema educacional com precárias instalações”(professor 

3); “salas lotadas (35 a 45 alunos), carga horária cheia, alunos aprovados sem 

condições (através de programas). (professor 4); “alunos desinteressados. (professor 

11); “falta de estrutura das escola” (professor 8); entre outras reclamações que estão 

em anexo. 

Travers e Cooper (1997, p. 165) admitem esses fatores como responsáveis 

pelo estresse como um motivo para abandonar a profissão. Ele inclui itens tais como 
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o salário baixo, a falta de status, a decrescente opinião pública sobre a profissão e a 

falta de oportunidades de crescer dentro dela.  

Odelius e Ramos (1999, p. 354) ainda afirmam que o dinheiro afeta o bem-estar 

psicológico dos trabalhadores e sua saúde mental. Nunca de forma direta, nunca em 

uma relação linear salário/sofrimento. Mas sempre, em todas as situações, contribui 

de forma a aumentar a probabilidade de que o sofrimento ocorra. A relação 

dinheiro/sofrimento é indireta e onipresente. Teria de ser assim, o dinheiro mesmo é 

onipresente e vazio, portador de todos os significados, responsável por significado 

nenhum. As dores que provoca são tão inexpugnáveis como ele mesmo.   

ESTEVE (1999, p.27), aponta fatores primários e secundários que configuram 

a presença de mal-estar: onde os primários referindo-se aos que incidem diretamente 

sobre a ação do professor em sala de aula, gerando tensões associadas a 

sentimentos e emoções negativas; e por outro lado fatores secundários referentes às 

condições ambientais, ao contexto em que se exerce a docência. 

No Brasil, já existe uma lei que compreende esta síndrome como doença, 

segundo o decreto 3.048 de 6 de maio de 1999, que fala sobre agentes patogênicos 

causadores de doenças ocupacionais, a Síndrome de Burnout está classificada junto 

aos Transtornos Mentais e do Comportamento Relacionados com o Trabalho, 

manifestando-se com a sensação de estar acabado. Neste caso a Síndrome de 

Burnout aparece como sinônimo de Síndrome de Esgotamento Profissional. (BRASIL, 

1999) 

Esses fatores têm levado os professores a sofrerem um cansaço da profissão 

causando assim um mal-estar docente. Lapo e Bueno (2003, p.65) mostram também 

que o processo de desistência da profissão “acontece lentamente, por meio de uma 

série de mecanismos pessoais e institucionais de que os docentes fazem uso, até que 

ocorra o abandono definitivo”.   

Não é bom que surja no professor um mal-estar docente para depois se afastar. 

Todo mundo sai perdendo com isso, o importante é que o professor tenha condições 

de oferecer uma aula de boa qualidade. É preciso entender o que causa esse mal 

para buscar métodos para erradicar da melhor maneira. 
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O gráfico 2 aponta que os principais fatores que proporcionam um mal estar-

estar na docência seriam motivados pelos gestores com 20%, o comportamento dos 

alunos viriam em segundo lugar com 19% e em terceiro a valorização salarial com 

17%8. Apesar desse quadro desmotivador, ainda há muitos professores que vencem 

esses desafios e seguem firmes, experimentando as formas positivas e prazerosas 

da docência. 

3 O BEM ESTAR DOCENTE: FATORES RESPONSÁVEIS 

Nos últimos anos vem sendo desenvolvidos por vários autores diversos estudos 

sobre o bem-estar docente na saúde das pessoas. A compreensão da passagem do 

mal-estar para o bem-estar dos professores tem sido desenvolvida e aprimorada, 

também os fatores vivenciados no cotidiano do trabalho docente que tem 

proporcionado uma satisfação com a profissão professor. 

A colaboração desses autores também me motivou a buscar entender outro 

lado da profissão, isto é, o bem-estar docente. Mesmo sendo baixos os salários, 

alguns professores continuam na docência até a aposentadoria. Pode-se ver por esse 

caminho que a profissão ainda é fundamental para a sobrevivência, mas não foi esse 

caminho que eu quis conduzir a pesquisa, e sim tentar explorar as alegrias propiciadas 

no cotidiano do trabalho que também garantem a continuidade na profissão. Apesar 

desses problemas que afetam o professor em cima do mal-estar docente, muitos 

desses professores conseguem se superar e se adaptar a essas dificuldades da 

profissão e desenvolvem um bem-estar docente. Para Jesus (2002) o bem estar 

docente traduz a motivação e a realização do professor em virtude de um conjunto de 

competências como: capacidade que o individuo apresenta após um momento de 

adversidade conseguindo se adaptar ou evoluir positivamente frente à situação e de 

estratégias desenvolvidas. 

Já José Manuel Esteve (apud, 2008, APOLATO Ed. 211) mostra que o 

professor de bem-estar na profissão é um professor motivado e realizado, com isso 

há uma maior probabilidade de ter alunos que também apresentem essas 

                                      

8 Valores definidos através de analise dos questionários devolvidos. 
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características. O bem estar do professor tem sido evidenciado como um fator 

determinante para um bem estar do aluno.   

Se tivermos professores satisfeitos com sua profissão, teremos alunos com 

prováveis chances de terem uma vida escolar melhor, não que o professor seja o fator 

principal para mudar o aluno, mas é um grande fator para que isso aconteça.  

Para potencializar a criação de “laços” com os alunos e a motivação destes, 

os professores devem evitar o distanciamento, a “neutralidade afetiva” e o 

autoritarismo, devendo, ao contrário, fomentar uma “relação de agrado” 

JESUS (2008 p.22 apud RIBEIRO, 1991). 

Conforme Jesus (2007) relata, é importante valorizar aspectos positivos da 

profissão.  “Seria de acrescentar aos fatores positivos o reconhecimento que alguns 

alunos e gestores revelam pelo trabalho do professor, o interesse manifestado por 

alguns alunos durante as aulas, [...]” (JESUS, 2007, p. 25).    

Por sua vez os alunos percebem o prazer e satisfação de seus docentes que 

expressam esses sentimentos através da motivação que apresentam suas aulas. Tal 

aspecto foi destacado por Jesus (2002, p. 47) “É também importante que o professor 

goste de ensinar e de se relacionar com os alunos para que se consiga realizar na 

sua atividade profissional”. 

A partir dos dados observados quanto a fatores que proporcionam satisfação 

com a profissão, foram criadas as seguintes categorias: sucesso dos alunos, 

reconhecimento profissional, realização pessoal e outros. 

Na categoria sucesso dos alunos, estão as respostas dos professores que 

fazem referência as mudanças do educando durante o processo de ensino-

aprendizagem, seu êxito ao formar-se, aprovação no vestibular e realização 

profissional deles. Na categoria reconhecimento profissional, apontamos a satisfação 

do professor em ser valorizado tanto por alunos, colegas e pais. Na categoria 

realização pessoal, estão o bem- estar promovido pelo prazer de lecionar, transmitir 

conhecimentos. Por haver outras respostas que não permitiam agrupamento, criou-se 

a categoria outros.  
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O gráfico 4, mostra os fatores que mais tem proporcionado o bem-estar da 

profissão na docência.  

Gráfico 4: Fatores que proporcionam o bem-estar da docente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados extraídos dos questionários aplicados9.  

Os sujeitos da pesquisa também revelam as alegrias do ser professor. “Sou 

professor por opção, ou seja, gosto muito da minha profissão, apesar de tudo” 

(professor 10). “Gosto e amo a profissão, ao ato de transmitir e despertar o 

conhecimento” (professor 12), enquanto tivermos professores com esse pensamento, 

o amor pela educação do Brasil não acabará. 

“A grande alegria de ver um aluno se formando no final do ano” (professor 1). 

“Alunos que conhecem ainda o valor do professor” (professor 12). “Relação professor- 

aluno” (professor 4). Faz com que muito professores tenham ainda a sensação do 

bem-estar docente. 

                                      

9 A elaboração das categorias selecionada no gráfico foi com base nas respostas extraídas dos 
questionários.  

Sucesso dos alunos
28%

Reconhecimento 
dos alunos

16%

Realização pessoal
35%

outros
21%
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Para Jesus (1998, p. 111), na profissão docente também há professores que 

se fixam nas dificuldades para justificar a falta de empenho profissional, mas há muitos 

professores que se encontram satisfeitos e realizados, constituindo exemplos a 

evidenciar e a seguir, pois enfatizam os aspectos positivos da profissão docente, que 

também os há. As condições podem não ser as ideais, mas temos que aprender a 

aproveitar as situações reais. 

Diante da complexidade das práticas e do trabalho docente, compreende-se 

que o bem-estar e a permanência das professoras na profissão se ligam às 

possibilidades de elas atribuírem sentido ao trabalho que realizam.  

Investigações realizadas sobre a necessidade de um bem estar docente 

revelam que a formação não está correspondendo às expectativas e necessidades 

dos futuros professores, desta forma ocorre o aparecimento de críticas aos objetivos, 

aos conteúdos e as estratégias utilizadas na formação (Rodrigues & Esteves, 1993). 

A bagagem de conhecimentos sobre a profissão que alguém acumulou e a 

capacidade e vontade de compreender, refletir e assimilar conhecimentos, é 

considerada como os principais fatores de preparação profissional para o professor. 

À formação inicial e a formação contínua são dadas menos importância (Jesus & 

Vieira, 2000). 

Para se avaliar o bem-estar dos professores é necessário investigar o contexto 

de trabalho desses profissionais, uma vez que têm surgido novos modos de organizar 

o trabalho, bem como novas formas nas relações dos empregos, que trazem 

mudanças significativas a nível individual, nas firmas e nas sociedades como um todo. 

Apesar de existir alguns fatores de satisfação com a docência, ainda há muitos 

professores que não convivem com esses prazeres.  Seguem então as sugestões de 

ações apontadas pelos professores que deveriam ser implantadas pelo Estado, 

Município, pais, alunos, colegas, chefes, e que seriam motivadoras do exercício da 

docência, proporcionando a satisfação com a profissão.  

4 O QUE FAZER PARA DIMINUIR O MAL-ESTAR? 
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 “Salário digno e condições suficientes para o professor desempenhar seu 

trabalho” (professor 17). Isso é o que todos os profissionais da educação queriam 

ouvir, mas não é o que acontece atualmente nas escolas que foram estudadas. 

Conforme defende Esteves (2002 p.29) “se há conflitos no ensino, parece mais 

razoável formar os professores com as destrezas suficientes para enfrentar esses 

conflitos, reconhecendo sua existência”  

Se as escolas têm problemas, os professores devem ser formados para lidar 

com essas dificuldades do cotidiano, sempre se adequando as necessidades, 

“formação continuada para os profissionais que realmente desejam colocar em prática 

o aprendido”.(professor 15). 

A comunicação é vista como o caminho e o obstáculo para a auto-realização 

no magistério. É importante compartilhar seus problemas para não acumulá-los. A 

troca de experiências com os colegas e o desabafo de dificuldades torna a tarefa de 

ensinar menos árdua. O gráfico 5 mostra bem as sugestões dadas pelos professores 

para que se possa ter um bem-estar na  docência. 

Para melhor compreensão das sugestões dadas pelos professores visando a 

satisfação com a profissão, foram criadas as seguintes categorias: investimentos em 

infraestrutura, formação continuada, remuneração adequada, valorização  

profissional, participação das famílias, eleição dos gestores, melhores condições de 

trabalho e revisão dos currículos. 

Na categoria investimento em infraestrutura estão as respostas dos professores 

que fazem referência a manutenção e melhorias dos prédios, bem como oferecimento 

de materiais destinados a melhoria das aulas ministradas. Na categoria formação 

continuada, estão aquelas que apontam a necessidade do oferecimento de 

capacitação para reciclagem dos profissionais. Na categoria remuneração adequada, 

comentam sobre a desvalorização financeira do magistério e a necessidade de 

aplicação dos planos de cargos e salários. Na categoria valorização profissional fala-

se do reconhecimento do seu papel transformador na sociedade. Na categoria maior 

participação da família, cobram a efetiva presença dos pais no ambiente escolar e o 

compromisso de educarem seus filhos. Na categoria eleição dos gestores, gostariam 

de participar da escolha de representantes mais próximos do corpo docente e 
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conhecedores de suas necessidades. Na categoria melhores condições de trabalho, 

os professores apontam a redução de carga horária, menor número de alunos por 

sala, entre outros. Na categoria revisão dos currículos, apontam a necessidade de sua 

revisão.  

Gráfico 5: Sugestões dadas pelos professores para motivar sua satisfação com 

a profissão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados extraídos dos questionários devolvidos10. 

Comparando o gráfico 5 com o gráfico 2 e estabelecendo relação entre os 

fatores que causam mal-estar e as ações necessárias para preveni-lo, temos o 

seguinte:  

Tabela 7: Maior número de respostas que mais causam mal-estar e o maior 

número de respostas com sugestão de ações pra prevenir o mal-estar. 

 

                                      

10 A elaboração das categorias selecionada no gráfico foi com base nas respostas extraídas 
dos questionários.  
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Gráfico 2 
Fatores que causam mal-
estar (%) 

 Gráfico 5 
Sugestão de ações para 
prevenir o mal-estar (%) 

Gestores 

20%  3% 

Investimento em infraestrutura 

11%  31% 

Comportamento dos alunos 

19%  Não aparecem 

Valorização salarial 

17%  19% 

Melhores condições de trabalho 

8%  17% 

No gráfico 2 o que causa mais mal-estar são problemas relacionados à gestão 

(Despreparo dos responsáveis pela gestão escolar na escola e demais órgãos 

educacionais, a falta de compromisso de alguns profissionais, excesso  de aulas e 

alunos por sala) e no Gráfico 5 o número maior de sugestões de ações para prevenir 

o mal-estar é o investimento em infraestrutura( manutenção e melhorias dos prédios, 

bem como oferecimento de materiais destinados a melhoria das aulas ministradas). 

Esse dado nos permite afirmar que ao sugerir ações para prevenir o mal-estar, a 

gestão aparece no gráfico 5 com apenas 3%.  

No gráfico 2, o item infraestrutura aparece com 11% e no gráfico 5 com 31%. 

Isso permite afirmar que esse aspecto precisa ser melhorado, mas ele não figura como 

aspecto mais significativo de fator que causa mal-estar. Teriam os professores 

desistido de lutar por melhorias de condição infraestrutura, considerando as precárias 

condições históricas das escolas? 

Considerando o item comportamento dos alunos ele aparece com 19 como 

fator que causa mal estar, entretanto não aprece no Gráfico 5. Poderíamos relacionar 



34 
 

a participação das famílias ao comportamento dos aluno, mas  esse dado aparece no 

gráfico 5 , com apenas 6%. 

Em relação à questão da valorização salarial tanto em um quanto em outro 

gráfico os valores são aproximados significando que essa é uma questão essencial 

para que ocorra muito mal-estar. 

Em relação às melhores condições de trabalho o gráfico 5 apresenta esta 

categoria como a terceira sugestão mais apontada pelos professores, no gráfico 2, 

com apenas 8% dentro da categoria outros. 

Em sua obra A Prevenção do Mal-Estar Docente Através da formação de 

Professores Jesus (2002). Nesse artigo o autor vai mostrando algumas saídas da 

prevenção, tais como a formação permanente dos professores, indo além do trabalho 

com os conteúdos, incluindo os problemas metodológicos, organizacionais, pessoais 

e sociais. Fala ainda que a inovação educativa requer que os professores 

compartilhem com os colegas êxitos e dificuldades, para adaptar e melhorar métodos, 

objetivos e conteúdos. Aconselha técnicas de relaxamento que podem ser utilizados 

com êxito para não acumular tensões e recuperar o equilíbrio perdido pelos efeitos 

físicos da ansiedade e do estresse. As soluções apresentadas pelo autor centra muito 

nos aspectos intraescolares esquecendo-se que os problemas com os quais os 

professores se defrontam extrapolam em muito a sala de aula. Para enfrentá-los, 

deve-se atuar sobre as condições de trabalho. Segundo pesquisas o mal-estar 

docente é considerado uma doença social. O professor está condenado a fazer mal o 

seu trabalho pelo acúmulo de responsabilidade que o deixa esgotado e não dispõem 

de tempo para cumprir o que considera seu dever. 

A formação continuada aparece como fator para prevenção do mal-estar (10%). 

Consideramos ser ela uma condição necessária, mas não suficiente, pois está 

entrelaçada a muitos outros fatores. 

O bem-estar com a docência é um fator muito importante e que deve ser 

observado pelas autoridades, pois se não cuidarmos hoje dos professores não 

teremos eles amanhã. “Os Estados e Municípios devem investir mais em educação, 

principalmente nos recursos pedagógicos e rede física”. (professor 1) 
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Apesar desses fatores para se ter um bem-estar, “Pais e alunos deveriam 

participar mais das atividades escolares não só em festas, mas na gestão, 

organização curricular, planejamento e avaliação”. (professor 1). 

A análise das respostas do gráfico 5 indica que os três fatores mais importantes 

para diminuir o mal-estar docente seriam: investimentos em infraestrutura, 

remuneração adequada e melhores condições de trabalho.   

CONCLUSÕES: 

Observou-se no presente estudo, o esgotamento e a desmotivação por parte 

de alguns profissionais da docência. Fica evidente a falta de ânimo, o cansaço físico-

mental e o excesso da jornada de trabalho que deixa presente um mal-estar na 

docência.   

Medidas devem ser tomadas. O grau de mal-estar depende da forma com que 

o professor lida com as fontes de mal-estar. Ele pode aprender a lidar com elas. A 

formação educacional pode ajudar neste sentido. 

Apesar de a formação ser considerada como instrumento para o bem-estar dos 

professores, elas não veem correspondendo às expectativas e necessidades dos 

professores, sendo criticados os objetivos, conteúdos e estratégias utilizadas na 

formação. 

Os dados analisados revelam que os grandes fatores que contribuem para o 

surgimento da insatisfação por parte desses profissionais da educação são a 

indisciplina por parte dos alunos, a baixa remuneração e a falta do piso nacional, o 

número elevado de alunos por turmas dentro das salas, excesso de carga horária e 

pouco lazer, falta de reconhecimento por parte de alunos, pais, colegas e chefias.  

Esses dados revelam ainda o lado bom da profissão, que são o prazer de 

transmitir conhecimento, observar o aluno interessado pelo conteúdo e querer mais, 

a satisfação com a conquista do aluno (passar em um vestibular, se formar) e o fator 

de ter escolhido a profissão correta, para alguns. 
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Destaca também os fatores que podem motivar o profissional da educação a 

continuar na docência como o investimento na educação, a consideração pelos 

serviços prestados à comunidade, a valorização financeira e a organização escolar 

para poderem desempenhar suas tarefas de uma forma boa e agradável para todos. 

A pesquisa mostrou conforme os gráficos anteriores, que os fatores de mal-

estar docente assim com os textos encontrados são mais abundantes do que os 

fatores e textos sobre o bem-estar docente. Contando as respostas dos professores 

sobre fatores que causam mal-estar, bem-estar e sugestões para prevenir o primeiro, 

temos respectivamente os seguintes números de respostas: 79,43 e 63. O gráfico 6 

representa muito bem isso. 

Veja o gráfico: 

Gráfico 6: Mal-estar, Bem-estar docente e sugestões de ações para prevenir o 

mal estar docente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados extraídos dos questionários devolvidos 

 

A Educação deve cuidar dos seus professores e favorecer “salário digno e 

condições suficientes para o professor desempenhar seu trabalho” (professor 17), 

antes que seja tarde.   

 

79 Respostas para 
as causadoras do 

mal-estar docente

43 Respostas para 
as causadoras do 

bem-estar docente 

63 Sugestões para 
prevenir o mal-
estar docente
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ANEXOS 

ANEXO 1: Categorias Relacionadas com o mal-estar, bem-estar e sugestões para 

prevenir o mal-estar docente. 

Mal-estar Bem-estar Sugestões para prevenir 
o mal-estar 

Infraestrutura: 
Instalações prediais precárias 

Sucesso do aluno: 
Mudanças do educando 
durante o processo de ensino-
aprendizagem, seu êxito ao 
formar-se, aprovação no 
vestibular e realização 
profissional deles. 

Investimento em 
infraestrutura: 
A manutenção e melhorias dos 
prédios, bem como 
oferecimento de materiais 
destinados a melhoria das 
aulas ministradas.  

Material didático: 
Falta deles e de outras 
tecnologias 

Reconhecimento 
profissional: 
Satisfação do professor em ser 
valorizado tanto por alunos, 
colegas e pais. 

Formação continuada: 
O oferecimento de capacitação 
para reciclagem dos 
profissionais. 

Formação: 
Falta de cursos de capacitação 

Realização profissional: 
O bem- estar promovido pelo 
prazer de lecionar, transmitir 
conhecimentos. 

Remuneração adequada: 
A desvalorização financeira do 
magistério e a necessidade de 
aplicação dos planos de cargos 
e salários.  

Valorização salarial: 
A desvalorização do magistério, 
remuneração insuficiente, 
plano de carreira insatisfatório, 
aplicação do piso nacional e o 
desejo de estabilidade. 

Outros: 
Respostas que não permitem 
agrupamentos  
 

Valorização profissional: 
Reconhecimento do seu papel 
transformador na sociedade.  
 

Gestão: 
Despreparo dos responsáveis 
pela gestão escolar na escola e 
demais órgãos educacionais, a 
falta de compromisso de alguns 
profissionais, excesso de aulas 
e alunos por sala. 

 Participação das famílias: 
Cobram a efetiva presença dos 
pais no ambiente escolar e o 
compromisso de educarem 
seus filhos.  
 

Comportamento dos alunos: 
A indisciplina, desrespeito com 
os professores, falta de apoio 
na escola para lidar com essas 
situações e o crescimento da 
violência. 

   Eleição de gestores: 
Gostariam de participar da 
escolha de representantes mais 
próximos do corpo docente e 
conhecedores de suas 
necessidades.  

Rendimento escolar: 
Aprovação dos alunos sem as 
devidas condições e o 
desinteresse com as aulas. 

 Melhores condições de 
trabalho: 
Redução de carga horária, 
menor número de alunos por 
sala, entre outros.  

Tempo: 
Sobrecarga com planejamento 
e correções. 

 Revisão dos currículos: 
 A necessidade de sua 
adequação.  

Outros: 
Por haver outras respostas que 
não permitiam agrupamento. 
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Anexo 2: LISTAS DAS ESCOLAS QUE TEM ENSINO MÉDIO FORNECIDO PELA 

GERED– Grande Florianópolis.  

 

Municípios Escolas 

Águas Mornas EEB Coronel Antônio Lehmkuhl 

Angelina EEB. Nossa Senhora 

 EEB. Norberto Teodoro Mello 

Anitápolis EEB. Altino Flores 

Antônio Carlos EEB. Altamiro Guimarães 

 EEB. Cônego Rodolfo Machado 

 EEM. Profª Maria da Gloria Veríssimo 

de Faria 

Biguaçu EEB. Eloísa Maria Prazeres de Faria 

 EEB. Profª Tânia Mara de Faria e Silva 

Locks 

 CEJA – Centro de Educação de Jovens 

e Adultos 

 EEB. Aderbal Ramos da Silva 

 EEM. Pref. Acácio Garibaldi São Thiago 

 EEB. Prof. Anísio Teixeira 

Florianópolis EEM. Antonio Paschoal Apóstolo 

 EEB. Aníbal Nunes Pires 

 EEM. Henrique Veras 

 EEB. Daysi Werner Salles 

 EEB. Dom Jaime de Barros Câmara 

 EEB. Dr. Paulo Fontes 

 EEB. Getúlio Vargas 

 EEB. Prof. Henrique Stodieck 

 EEB. Ildefonso Linhares 

 EEB. Intendente José Fernandes 
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 EEB. Jurema Cavalazzi 

 EEB. Laura Lima 

 EEB. Lauro Muller 

 EEB. Leonor de Barros 

Florianópolis EEM. Jacó Anderle 

 EEB. Padre Anchieta 

 EEB. Presidente Roosevelt 

 EEB. Tenente Almachio 

 EEB. Simão José Hess 

 EEM. João Gonçalves Pinheiro  

 EEM. Presidente Castelo Branco 

Governador Celso Ramos EEB. Profª Maria Amália Cardoso 

 EEB. Dr. Aderbal Ramos da Silva 

 EEB. Governador Ivo Silveira 

 EEB. Irmã Maria Tereza 

 EEB. João Silveira 

Palhoça EEB. José Maria Cardoso da Veiga 

 EEB. Padre Vicente Ferreira Cordeiro 

 EEF. Dom Jaime de Barros Câmara 

 EEF. Profª Maria do Carmo Souza 

 EEB. Nicolina Tancredo 

 EEB. Prof. Benonívio João Martins 

Rancho Queimado EEB. Marilda Lênia Araújo 

 EEB. Prof. Silveira de Matos 

Santo Amaro da Imperatriz EEB. Nereu Ramos 

 EEB. Anísio Vicente de Freitas 

São Bonifácio EEB. São Tarcisio  

São Pedro de Alcântara EEB. Gama Rosa 

São José EEB. Bela Vista 

 EEB. Cecília Rosa Lopes 

 EEB. Francisco Tolentino 
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 EEB. Presidente Juscelino Kubtscheck 

 EEB. Nossa Senhora da Conceição 

São José EEB. Profª Maria José Barbosa Vieira 

 EEB. Prof. Joaquim Santiago 

 EEB. Laércio caldeira de Andrades 

 EEB. Wanderley Júnior 

 
EEF. José Matias Zimmermmam 

 
EEB. Profª Maria do Carmo Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: Escolas selecionadas para a primeira estratégia



43 
 

     Escolas do interior: 

ÀGUAS MORNAS 

EEB Coronel Antônio Lehmkuhl 

Angelina 

EEB. Nossa Senhora 

ANITÁPOLIS 

EEB. Altino Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Escolas da cidade: 

BIGUAÇU 

EEB Profª Tânia Mara Faria e Silva 

Locks 

FLORIANÓPOLIS 

EEB Aderbal Ramos da Silva 

SÃO JOSÉ 

EEB. Francisco Tolentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: Questionário para os professores 



44 
 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE SANTA CATARINA- CAMPUS SÃO JOSÉ. 

 

Prezado(a) Professor (a), 

Meu nome é Rodrigo Alexandre da Silva. Sou aluno do Curso de Licenciatura 
em Ciências da Natureza: Habilitação em Química, do Instituto Federal de Santa 
Catarina_ Campus São José. Estou em fase de coleta de dados para elaboração final 
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O tema da minha pesquisa é Mal-estar e 
bem-estar docentes: momentos do ser professor e minha orientadora é a professora 
Maria dos Anjos Lopes Viella. 

O objetivo da pesquisa é compreender, apontar e analisar alguns fatores que 
tem ocasionado satisfação e insatisfação com a docência, bem como sugerir 
caminhos para prevenção do mal-estar docente, destacando as forças motivadoras 
da satisfação com a profissão. 

Conto com a colaboração de vocês para continuidade da minha pesquisa 
respondendo às questões do questionário. Ele é composto de duas partes: uma, 
refere-se aos dados sócio-demográficos e profissionais e a outra apresenta três 
questões abertas. 

Antecipo meus agradecimentos esclarecendo que, nenhum professor da 
amostra, caso possa ser identificado, terá seu nome divulgado.  

Questionário 

OBS:  

- As questões poderão ser respondidas nessas mesmas folhas e se precisarem 
poderão acrescentar outras. 

- Pedimos a gentileza de encaminhar o questionário respondido à GERED até o dia 
08 de março (sexta-feira) ou se preferirem encaminhar respondido até o dia 10 de 
março (domingo), para o seguinte e-mail: rodrigoas.ifsc@gmail.com 

 

 

PARTE I: Dados Sócio-demográficos e Profissionais 

mailto:rodrigoas.ifsc@gmail.com
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Sexo: 

Idade: 

Estado Civil: 

Número de filhos: 

Habilitação Acadêmica: 

Ano de conclusão do curso: 

Tempo total de atuação no magistério: 

Tempo de serviço na atual escola: 

Tipo de escola: ?Pública Estadual ?Pública Municipal 

Disciplina que leciona: 

Situação profissional:____ 40 horas?____ 20 horas ? ____ Outras: 
especificar___________ 

Tipo de Vinculo: ____Efetivo? ____Contratado? _____Em Substituição? _____Outros 

 

PARTE II: Questões abertas 

1- Aponte, liste o maior número de fatores realmente vivenciados no cotidiano 
do trabalho docente que chegam a ocasionar uma insatisfação com a profissão 
professor. 

2- Liste o maior número de fatores realmente vivenciados no cotidiano do 
trabalho docente que tem também proporcionado uma satisfação com a profissão 
professor.  

3- Apresente sugestões de ações por parte do Estado, Município, pais, alunos, 
colegas, chefes etc., que seriam motivadoras da satisfação com a profissão.  

 

 

 

Anexo 5: Dados coletado dos questionários  
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FATORES QUE CAUSAM 

INSATISFAÇÃO COM A 

PROFISSÃO (FATORES QUE 

CAUSAM MAL-ESTAR). 

 

FATORES QUE TEM 

PROPORCIONADO UMA 

SATISFAÇÃO COM A 

PROFISSÃO PROFESSOR 

(FATORES QUE CAUSAM 

BEM-ESTAR). 

SUGESTÕES DE AÇÕES POR 

PARTE DO ESTADO, 

MUNICÍPIO, PAIS, ALUNOS, 

COLEGAS, CHEFES ETC, 

QUE SERIAM MOTIVADORAS 

DA SATISFAÇÃO COM A 

PROFISSÃO. 

Professor 1 

Falta de materiais técnicos e 

pedagógicos  

A grande alegria de ver os 

alunos se formando no final de 

ano. 

Os Estados e Municípios 

investir mais em educação 

principalmente nos recursos 

pedagógicos e rede física;  

Espaços físicos nas UES  As mudanças dos educando 

durante o processo ensino- 

aprendizagem; 

Cursos de capacitação 

Descompromisso de muitos 

colegas (faltas); 

Muitos alunos e pais 

reconhecendo o teu trabalho; 

Maior valorização do 

profissional da educação. 

Gestores mal preparados O brilho nos olhos de muitos 

alunos durante o seu trabalho 

em sala de aula e fora dela. 

Pais e alunos participar mais 

das atividades escolares não só 

em festas, mas na gestão, 

organização curricular, 

planejamento e avaliação. 

Desvalorização do magistério;    

Crescente violência na escola;   

Falta de cursos de capacitação 

contínua. 

  

Professor 2 

Desvalorização dessa classe 

profissional;  

Quando se consegue atingir o 

objetivo proposto aos alunos;  

- Salários dignos;  

 

Baixos salários; Quando você tem a sensação 

de ter conseguido realizar a 

meta traçada aos alunos; 

Salas de aula estruturadas; 

Excesso de aulas; O prazer de ser professor e 

quando se é reconhecido pelo 

seu trabalho; 

Apoio Pedagógico; 
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Falta suporte da escola em 

questões de comportamento de 

alunos; 

O relacionamento com os 

demais colegas de trabalho. 

Menos alunos em sala de aula; 

Excesso de alunos em sala;   

Estrutura das escolas 

precárias; 

  

Professor 3 

Remuneração insuficiente para 

as necessidades básicas: casa, 

carro, moradia e alimentação. 

Reconhecimento dos alunos Aumentar a remuneração dos 

servidores públicos 

 

Sistema educacional com 

precárias instalações 

Trabalho de satisfação social Educação para obter pessoa 

mais interessadas a trabalhar 

nesse setor da sociedade 

Falta de políticas publicas de 

valorização dos projetos 

educacionais 

Fazer parte da sociedade como 

seu pró-ativo 

 

Profissionais sem qualificação 

para trabalhar na gestão 

escolar 

  

Professor 4 

Salas lotadas (35 a 45 alunos) Quando o professor percebe a 

aprendizagem dos alunos 

Valorização profissional (salário 

digno) 

Falta de respeito dos alunos Quando sabe que um aluno foi 

aprovado no vestibular 

Melhores condições de trabalho 

Falta de recursos Relação professor-aluno Menos alunos por turma 

Carga horária cheia  Diminuir carga horária sem 

diminuir o salário 

Leva-se muito trabalho para 

casa 

  

Falta de interesse dos alunos   

Alunos aprovados sem 

condições (através de 

programas) 

  

Salários baixos   
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Professor 5 

O desrespeito com a carreira O aprendizado dos alunos Respeito ao plano de carreira, 

pois somente com atitudes 

nesta direção seria possível 

motivar os profissionais a se 

capacitarem constantemente. 

As condições de trabalho Sucesso profissional dos 

alunos 

Utilizar as verbas da educação 

na educação! Em capacitação 

profissional, material didático e 

infraestrutura. 

Professor 6 

Gestão escolar deficiente Trabalhar com jovens Gestão escolar-profissionais 

com curso de gestão escolar e 

escolhidos pela comunidade 

escolar 

Indisciplina Autonomia Valorização da carreira do 

magistério 

Desvalorização do profissional 

da educação 

 Maior integração família X 

escola 

  Mudança no currículo do 

Ensino Médio 

Professor 7 

Excesso de alunos por sala Boa estrutura predial Investimento em capacitação 

Falta de material didático Alguns demonstram interesse 

em aprender 

 

Ausência de apoio nas 

situações de indisciplina 

  

Escassez de cursos de 

capacitação 

  

 

 

Professor 8 
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Baixos salários Relacionamento interpessoal Reconhecimento da profissão 

Salas de aula lotadas O prazer de repassar e buscar 

novos conhecimentos 

Mais tempo para preparar as 

aulas  

Alunos indisciplinados  Disponibilizar livros recentes de 

literatura 

Falta de cursos de capacitação  Cursos de capacitação na área 

de atuação 

Políticas educacionais 

atrasadas 

  

Falta de tecnologia na escola   

Professor 9 

Péssimo rendimento de 

alguns alunos 

Valorização do trabalho 

principalmente por 

parte do educando 

Possibilitar o uso de 

novas tecnologias no 

ambiente escolar 

Falta de estrutura das 

escolas 

Sair de sala de aula 

com a certeza que os 

objetivos foram 

atingidos 

Arrumar a estrutura 

predial 

Desqualificação do 

grupo gestor 

Ter o trabalho 

reconhecido mesmo 

depois de sair da 

escola 

Qualificação dos 

professores 

  Eleições para diretores 

e equipe 

  Material didático de 

qualidade 

Professor 10 

Salas lotadas (em média 35 a 

50 alunos por sala) 

Sou professor por opção, ou 

seja, gosto muito da minha 

profissão, apesar de tudo. 

Valorização do profissional 

Falta de recursos  Melhor condição de trabalho 

Carga horária muito cheia 

ocasionando falta de 

planejamento 

 Menor carga horária 

Falta de disciplina dos alunos  Salário digno 

Baixos salários  Menos alunos em sala 

Enfim etc.  Investimento mais recursos 
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  Etc... 

Professor 11 

Alunos desinteressados Alunos participativos nas 

atividades extraclasses 

Alunos participativos nas 

atividades extraclasses 

Professores desmotivados Gincanas educativas Aumento salarial 

  Condições adequadas de 

trabalho 

  Compra de materiais para o 

laboratório 

Professor 12 

Baixos salários Alunos que conhecem ainda o 

valor do professor 

Planos e cargos e salários 

compatíveis com a função 

Falta de material de apoio Gratificação com aqueles que 

realmente aproveitam o 

conhecimento adquirido e vão 

em frente 

Melhoria do ambiente escolar 

urgente 

Falta de pessoal especialista 

como: psicólogos, assistente 

social, psiquiatras, etc. 

Gosto e amo a profissão, ao ato 

de transmitir e despertar o 

conhecimento. 

Redução da jornada de trabalho 

(40h deveria ser: 20h em sala 

de aula e 20h para 

planejamento) 

Desrespeito aos professores  Auxilio psicológico aos 

profissionais 

Mudança de valores (a escola 

deve ensinar a família educar) 

  

Falta de um verdadeiro plano 

de carreira 

  

Falta de motivação por parte 

dos dirigentes, Gereds, Sed, 

etc. 

  

Ambientes de trabalho 

inadequado 

  

Salas superlotadas   

Falta de segurança aos 

profissionais (escolas com risco 

de desabar) 

  

Desmotivação geral   
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Professor 13 

A falta do piso – fator 

desmotivante 

A satisfação de contribuir para 

o conhecimento de alguns 

poucos alunos 

O pagamento do piso salarial 

para os professores 

Stress psicológico   Melhores estruturas na escola 

viabilizando o processo ensino 

aprendizagem 

Falta de respeito por parte dos 

alunos e do próprio Estado 

 A punição para alunos ou pais 

de alunos de desacato ao 

professor ou usasse de 

violência verbal ou física contra 

o mesmo 

Professor 14 

 Resultados alcançados com 

alunos 

Estado – melhor remuneração 

  Pais – maior participação 

   Colegas e chefes – fazer 

acontecer e sair do comodismo, 

achando que tudo esta ruim. 

Professor 15 

Desmotivação, 

descompromisso e desatenção 

dos alunos. 

Observar que existem tanto 

professores como alunos 

compromissados com a escola 

Mesma condição de trabalho 

para todos no que diz respeito 

às tecnologias que podem ser 

utilizadas na sala de aula 

(mínimo uma TV e um DVD em 

cada sala de aula) 

Falta de motivação de alguns 

técnico-pedagógicos 

Instigar a curiosidade do aluno Formação continua para os 

profissionais que realmente 

desejam colocar em prática o 

aprendido 

Falta de infraestrutura da 

escola 

 Campanha junto à sociedade 

da necessidade de vivenciar o 

respeito aos mais velhos que 

começa em casa e se estende 

para todos os locais públicos 

Professor 16 
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Desleixo quanto à estrutura 

física as salas 

Contato diário com pessoas 

(colegas) que apesar das 

dificuldades, lutam pela 

melhoria da educação, fazendo 

sempre o seu melhor. 

Que gestores, professores 

profissionais da educação em 

qual e toda a sociedade tenham 

como prioridade a educação, 

não só para crianças e 

adolescentes, mas também 

para todos os que não tiveram 

acesso a ela na idade correta. 

Alunos com grande falta de 

base para a série que estão 

cursando  

Notar o brilho nos olhos dos 

alunos/as do EJA, quando do 

seu progresso, por menos que 

seja durante o processo de 

aprendizagem 

 

Alunos indisciplinados e 

desmotivados 

  

Professor 17 

Interesse dos alunos Interesse de alguns alunos Reestruturação, modernização 

e construção de novas escolas. 

Estrutura da escola Reconhecimento da 

importância da profissão pela 

sociedade, pais e alunos. 

Novo olhar para educação: 

Investimento alto para alcançar 

o povo com qualidade 

Salários/estabilidade Sensação de contribuição para 

um mundo melhor 

Construção de quadras e 

ginásios em todas as escolas, 

maior apoio ao esporte e à 

iniciação ao esporte. 

Segurança  Salário digno e condições 

suficientes para o professor 

desempenhar seu trabalho 

  Reestruturação e 

modernização do Currículo 

Escolar  

  Ensino Médio e Fundamental 

com disciplinas com caráter 

profissionalizantes  

 

Professor 18 
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Indisciplina de alguns alunos Oportunidade de conhecimento Planos de carreira condizentes 

– no município de São José 

“Desengavetar” o de uma 

década na câmara 

Falta de interesse pelos 

estudos da maioria dos alunos 

Convívio em ambientes 

escolares, bom desde “nosso 

tempo”. 

Implantação de “dedicações 

exclusivas”, com salários 

dignos. 

Excesso de aulas ministradas – 

tempo insuficiente para planos 

e correções 

Busca pelo saber, para 

contribuir na formação de 

adolescentes, jovens e adultos, 

em constante atualização. 

Manutenção adequada das 

infraestruturas existentes 

Compromisso de horas-

atividades na escola 

  

Insuficiência da hora-atividade 

(⅓ aulas) para o excesso de 

afazeres do oficio 

  

 

 

 

 


