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DOCENTE DO PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 
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Resumo:  
Este artigo é o resultado da pesquisa de mestrado que tem como proposição compreender a 
interdisciplinaridade a luz dos Parametros Curriculares para o Ensino Médio na prática do 
professor de Ensino Médio, em duas escolas públicas da rede estadual de Alagoas. Os 
procedimentos metodológicos que nortearam a pesquisa foi a abordagem qualitativa, pois indaga 
uma realidade que não pode ser quantificada e responde a questões muito particulares, para 
compreender os significados e características situacionais apresentados pelo cotidiano da sala de 
aula. Os resultados da investigação evidenciaram que os professores não se mostram desatentos 
às discussões relacionadas à interdisciplinaridade, o que não significa que esses sujeitos revelem 
formas complexas de lidar com esse conceito ou que implementem ações constantes e 
conscientemente elaboradas, tendo em vista o ensino interdisciplinar. 
Palavras chave: Escolas públicas, Prática docente, Ensino Médio, Interdisciplinaridade,  
 
 
 
Abstract:  
This article is the result of research that has the proposition understand interdisciplinarity light of 
Curriculum for High School teachers practice in high school, two public schools of the state of 
Alagoas. The methodological procedures that guided the research was the qualitative approach, 
asks for a reality that can not be quantified, and responds to very specific questions, to understand 
the meanings and situational characteristics presented by everyday classroom. Research results 
showed that teachers do not appear oblivious to the discussions related to interdisciplinarity, 
which does not mean that these subjects reveal complex ways of dealing with this concept or to 
implement actions set out and consciously developed in order to interdisciplinary teaching. 
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1 Mestra em Educação Brasileira pela  Universidade Federal de Alagoas pesquisa realizada em 2009   
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INTRODUÇÃO 
 
 

Este artigo é parte do projeto de pesquisa de mestrado Interdisciplinaridade no Trabalho 

Docente de Ensino Médio em Alagoas Concepções e Práticas: um estudo de caso, cujo objetivo  

é compreender como a escola de Ensino Médio vem construindo projetos pedagógicos 

interdisciplinares, apartir  da proposta de  mudanças sugeridas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para  o Ensino Médio (PCNEM). 

O interesse em desenvolver um estudo sobre o tema da interdisciplinaridade é buscar 

desvendar a existência dessa prática curricular no trabalho dos professores de Ensino Médio da 

Rede Estadual de Alagoas. A pesquisa partiu da hipótese que o/a professor/a do Ensino Médio já 

incorporou, de alguma forma, a interdisciplinaridade na prática docente, a despeito de todas as 

dificuldades que encontram. O trabalho realizou-se no contexto de duas escolas públicas de 

Ensino Médio, uma localizada na capital, EEC (Escola Estadual da Capital) e a EEI (Escola 

Estadual do Interior). 

Analisamos um grupo de vinte e seis professores nas duas escolas das três areas2 de 

conhecimento do curriculo, e as suas relações no desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares. Nesse sentido, o texto propõe discutir as seguintes questões: a) O que é 

interdisciplinaridade? b) Quais as possibilidades e dificuldades da interdisciplinaridade na prática 

docente? 

O trabalho de pesquisa teve como objetivos: 

• analisar, as concepções de interdisciplinaridade que norteiam o trabalho docente nas 

escolas de Ensino Médio; 

• analisar os problemas enfrentados pelos/as docentes para a efetivação de um currículo 

interdisciplinar; 

O estudo utilizou a metodológica do estudo de caso numa abordagem qualitativa. O 

estudo de caso permite abordar fenômenos sociais complexos por resguardar as características 

holísticas e significativas da realidade dos contextos estudados nos possibilitam indagar um 

acontecimento dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando as fronteiras entre o 

fenômeno e o contexto não estão declaradamente definidos. (Yin 2001),  

                                                           
2 Àrea de Ciência da Natureza, Matematica e suas Tecnologias (disciplinas: Matematica,Quimica Fisica,Biologia) 
Ciências Humanas e suas Tecnologias (disciplinas: Geografia, História , Filosofia, Sociologia) Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias (disciplinas: Arte, Português e Literatura, Eduscação Fisica, Lingua Estrangeira). 
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Nesse sentido, nossa opção foi pela utilização da análise qualitativa, com ênfase na 

descrição dos dados e nas falas dos sujeitos obtidas no nosso contato direto com a situação 

estudada, tendo o processo e a perspectiva dos participantes em destaque. 

Para buscar subsídios para os questionamentos apresentados por esta pesquisa, buscamos 

o embasamento teórico nos autores Minayo (1992); Yin (2001), Chizzotti (2003), Herivelto e 

Caleffe (2006). O conhecimento precedente, construído por estudiosos lança luz sobre as 

questões que estão sendo pesquisadas. É a reflexão crítica sobre o que já foi escrito que traz ao 

pesquisador subsídios para o entendimento do fenômeno. Após a fase exploratória, a qual, de 

acordo com Minayo (1992), foi o tempo dedicado às “interrogações sobre o objeto, os 

pressupostos, as teorias pertinentes, a metodologia apropriada e as questões operacionais”, (p. 26) 

buscamos aplicar os elementos encontrados na pesquisa de campo para tornar claro ao 

pesquisador a problemática levantada. 

No campo das abordagens da interdisciplinaridade e sua contribuição para o currículo 

escolar buscamos a concepção de interdisciplinaridade de: Japiassu (1976), Fazenda (1994, 1979 

2001), e Santomé (1998). 

 
Interdisciplinaridade e o trabalho docente de professores de Ensino Médio 

 

 A interdisciplinaridade no curriculo do Ensino Médio deve ser compreendida a partir de 

uma abordagem relacional, por meio da prática escolar, e sejam estabelecidas interconexões e 

passagens entre os conhecimentos, por intermédio de relações de complementaridade, 

convergências ou divergência.  

 A interdisciplinaridade como proposta de trabalho através da produção do conhecimento 

escolar aparece em diferentes estágios de entendimento entre os professores pesquisados. 

Sustentamos em Santomé (1998), que esse termo ainda não goza de um consenso entre os 

pesquisadores. O aparecimento dessas variedades de visões corrobora nossa expectativa quanto à 

pluralidade de ideias, concepções e dificuldades, sobre a interdisciplinaridade entre os 

professores pesquisados de Ensino Médio. Essa realidade tende a expressar a mesma 

multiplicidade teórica existente na literatura sobre o tema.  
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2 Características dos sujeitos da pesquisa 

 

O Quadro 1 e 2, apresentam as características dos 26 professores/as pesquisados nas 

escolas EEC e EEI.  

Observamos que na escola EEC quadro 1, 100% dos profissionais entrevistados são de 

nível superior e lecionam a disciplina da sua formação. 11 possuem especialização, 2 com 

mestrado em educação, 1 com doutorado. Considerando-se a especialização, o mestrado e o 

doutorado, vemos que o percentual de professores com este grau de formação é bastante 

expressivo, entendendo que esses avanços na formação são efetivados por esforços do próprio 

professor. Podemos considerar que, no conjunto, o corpo docente desta escola, tem uma formação 

inicial e continuada que atende à sua atividade de professor.  

A experiência dos professores em sala de aula de Ensino Médio, que equivale a 12 

professores, é de 2 a 6 anos, e todos são concursados. Este dado aponta aspecto relevante para 

esta escola, no quadro dos profissionais de Ensino Médio no Estado de Alagoas. A carga horária 

de trabalho dos/as professores/as pesquisados nesta escola se divide entre 8 docentes que têm 40 

horas semanais, 4 que têm 20 horas semanais, 2 que têm 60 horas. Buscamos averiguar o número 

de turmas distribuídas para cada professor/a. O perfil apresentou-se da seguinte forma: quinze 

turmas para os/as professores/as que têm uma carga horária de 40h e 60h semanais, esses tem 

duas a três aulas por dia em três a quatro turmas diferentes durante dois dias na semana, os 

professores (as) que têm uma carga horária de 20 horas semanais, tem em média doze a quinze  

turmas e uma aula semanal. 

Esses/as professores/as permanecem em média 16 horas a 26 horas semanais em sala de 

aula, sobrando-lhes de 4 e 6 horas para as atividades de planejamento, preparação e correção das 

atividades. O número excessivo de turmas por professor/a, a falta de tempo para o planejamento, 

considerando o número exagerado de alunos, dificulta os estudos e o desenvolvimento de um 

trabalho interdisciplinar. Outra característica importante dos professores desta escola relaciona-se 

à idade. Constatou-se que, dos 14 professores, 7 estão na faixa etária entre 20 e 30 anos, 5 entre 

31 e 36 anos, e 2 de 37 a 45 anos de idade. É expressivo o fato de que cerca da metade dos/as 

professores/as tenha menos de 29 anos.  

O Quadro 1- características dos/as professores/as pesquisados/as na escola EEC  
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P1G L. Geografia Meio Ambiente 6 anos 40 C 14 31 a 35 

P2P L. Letras Gestão 
Administrativa 

6 anos 20 C 12 31 a 35 

P3P L. Letras Língua 
Portuguesa 

6 anos 40 C 14 31 a 35 

P4P L. Letras Língua 
Portuguesa 

18 anos 40 C 14 + de 36 

P5I L.Letras/Inglês Mestrado em 
Comunicação 
social 

02 anos 40 C 14 20 a 30 

P6M L. Matemática Educação 
Matemática 

23 anos 60 C 14 + de 36 

P7M L. Matemática Educação 
Matemática 

2 anos 40 C 14 20 a 30 

P8E.F L. Educ. Física Treinamento 
desportivo 

5 anos 40 C 14 31 a 35 

P9Q L. Química Doutorado 3anos 60 C 14 20 a 30 

P10Q L. Quimica Mestrado. em 
Bioquímica 

2 anos 40 C 14 20 a 30 

P11S L. Sociologia * 2 anos 20 C 12 20 a 30 

P12B L. Biologia Ciências 
Biológicas 

2 anos 20 C 12 20 a 30 

P13F L. Física * 2 anos 40 C 14 31 a 35 

P14FI L. Filosofia * 2 anos 20 C 12 20 a 30 

Fonte: Pesquisa realizada em 2009. Citação dos depoimentos colhidos dos professores através do questionário. 

 

Quadro 2 – Características dos professores/as pesquisados/as na escola EEI 
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P1G L.Geografia Docência para 

o Ensino 

Superior 

3 anos 20h C 12 31 a 35 

P1G L.Geografia Geo-História 23anos 40h C 14 +de 36 

P1G L.Geografia Geo-História 5anos 20h C 12 31 a 35 

P1G L.Geografia Geo-História 2anos 20h C 12 31 a 35 

P19F

IL 

L. Filosofia Docência para 
o Ensino 
Superior 

1ano 20h C 12 31 a 35 

P2H L. História História do 
Brasil 

22anos 40h C 14 +de 36 

P2H L. História História do 
Brasil 

20anos 40h C 14 +de 36 

P2H L. História * 6anos 40h C 14 31 a 35 

P2Q L. Química Doutorado 2anos 20h C 12 31 a 35 

P24B L. Biologia * 6anos 40h C 14 31 a 35 

P2M L. Matemática Educ. 
Matemática 

6anos 40h C 14 31 a 35 

P26B L. Biologia Ciências 
Biológicas 

2anos 20h C 12 31 a 35 

Fonte: Pesquisa realizada em 2009. Citação dos depoimentos colhidos dos professores através do questionário. 
Legenda:* professor que não tem especialização. M. mestrado. C. concursado  

 

Na escola EEI, (quadro 2) todos os professores entrevistados são de nível superior, 9 

possuem especialização, 1 com doutorado, 2 se encontram na formação inicial. Esses avanços na 

formação do/a professor/a são efetivados por esforços do próprio. 
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A experiência dos professores em sala de aula de Ensino Médio é em média de um a seis 

anos. Todos são concursados. A carga horária de trabalho dos/as professores/as pesquisados/as 

nesta escola é a seguinte: seis (6) têm 40 horas semanais, lecionam em 14 turmas variadas3 com 

três aulas semanais em quatro turmas, seis (6), com 20 horas semanais, ensinam em 12 turmas. 

Significa dizer que eles têm uma permanência, em média, de 15 a 26 horas semanais em sala de 

aula; a idade deles/as está entre 31 e 36 anos. 

Observa-se no estudo das duas escolas, as similaridades evidenciadas nos quadros 1 e 2  e, 

nos dá uma dimensão das condições de precariedade do trabalho do professor em cada uma das 

escolas pesquisadas, deixando evidente a excessiva jornada de trabalho desses profissionais. A 

média de experiências em sala de aula dos/as professores/as pesquisados/as é de 1 a 6 anos;  não 

tem tempo para o estudo e nem para se reunir em grupos. 

Embora seja necessário aprofundar os estudos investigativos sobre o processo de uma 

prática interdisciplinar, as duas escolas apresentaram algumas iniciativas interdisciplinares; 

entretanto, constatam-se que, na escola EEC, os projetos interdisciplinares que os/as 14 

professores/as afirmaram terem desenvolvido, mesmo que em tempos anteriores, (anos  de 

2006/2007) apresentavam em seus objetivos indícios de um trabalho integrado, de parceria do 

entendimento de que nenhuma forma de conhecimento é um fim em si mesmo e de que é preciso 

valorizar o conhecimento do outro, e que a atitude mais importante é a busca do diálogo. Já na 

escola EEI, nas iniciativas, dos 12 professores percebem-se propostas pontuais, ficando mais na 

dimensão da multidisciplinaridade. 

 

3  Interdisciplinaridade e as concepções dos professores/as 
 

Pela natureza e complexidade da questão e do tipo aberto de respostas – na interpretação 

dos dados, chegamos ao mapeamento das principais definições expressas pelos/as professores/as, 

cada uma expressando ideia, obstáculos e metodologias, acerca da interdisciplinaridade. 

Explicitaremos aquelas 3 que aparecem com um maior índice de frequência. 

                                                           
3 Turmas de primeiro, segundo e terceiro anos de Ensino Médio. 
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a) A interdisciplinaridade e a integração entre os conhecimentos conduzidos por meio 

das  disciplinas 

Esta primeira categoria aparece com a maior assiduidade e aponta para a inquietação 

acerca do movimento em favor do desenvolvimento da interdisciplinaridade, como uma 

obrigação na busca da qualidade do ensino médio. Para o P23Q
4
, “a prática da 

interdisciplinaridade no currículo do ensino médio pode melhorar muito a aprendizagem dos 

alunos”. Corroborando com esta posição, P26B afirma: “se o currículo caminhar por áreas de 

conhecimentos como é previsto nos PCNEM, essa divisão pode ajudar muito na questão da 

articulação e aproximação das disciplinas”. Para o P20H, “a interdisciplinaridade é um método 

de ensinar que acaba com a fragmentação do conhecimento, propiciando a aprendizagem do 

professor e dos alunos”.  

Sustentamos em Fazenda (2001) que é no processo interdisciplinar, que o professor é 

inovado permanentemente, o aluno, observa, descobre, faz, cria e produz seus conhecimentos 

através de pesquisa, experimentos e atividades diversificadas. É na prática que o professor deve 

perceber-se como o mediador dos saberes, mostrando-se humilde na interlocução e inserção dos 

conhecimentos produzidos na sala de aula conforme afirmam os professores: 

Uma proposta de um currículo interdisciplinar, é uma estratégia que pode 
assegurar o aluno na escola como também, melhorar a qualidade do ensino e da 
aprendizagem. (P7M)  

É a relação entre as várias disciplinas, ou seja, quando um mesmo assunto é 
estudado sob a visão de várias disciplinas que o aluno estuda. (P1G)   

É a utilização de vários conteúdos, de disciplinas diferentes na abordagem de um 
tema comum. (P4P) 

É uma proposta que estabelece a comunicação e integração entre as disciplinas 
escolares: todo conhecimento articulado em um diálogo permanente com outros 
conhecimentos, que pode ser de questionamento, de confirmação, de 
complementação. (P8EF)   

 

 Mostrando a necessidade de situar o educando como sujeito do processo de ensino-

aprendizagem, sustetamos em (SANTOMÉ, 1998) que o currículo deva contemplar uma proposta 

pedagógica a qual considere que os estudantes têm conhecimentos prévios, conceitos, 

                                                           
4 Codigo de identificação do professor pesquisado 
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experiências de vida, concepções de vida, expectativas, preconceitos aprendidos fora da escola, 

nos contextos familiares, de bairro e especialmente na mídia. 

A interdisciplinaridade como uma integração, uma metodologia de ensino articulada por 

conteúdos das disciplinas, é uma abordagem vislumbrada pelos professores pesquisados. 

Apoiamos em Fazenda (1979), que a articulação entre teorias, conceitos e ideias deve estar em 

constante diálogo entre si, e conduz a um exercício de conhecimento: o perguntar e o duvidar. 

 

b) A interdisciplinaridade por meio de projeto 

 

A segunda categoria os professores expressam aspectos muito importantes para o 

desenvolvimento de uma prática interdisciplinar por meio de projeto. Sustentamos em Fazenda 

(1994) e Santomé (1998) da necessidade de um projeto inicial para qualquer prática 

interdisciplinar. Conforme afirma o professores 

As regras fundamentais em uma prática interdisciplinar é a elaboração de um 
projeto. Este deve refletir a problemática junto com os alunos, escolher os 
conteúdos, traçar os objetivos e verificar constantemente a aprendizagem dos 
alunos. (P3P) 

 

Apoiamos em Santomé (1998) que a importância da escolha de temàticas com a 

participação dos alunos é fundamental, para o sucesso da aprendizagem. 

Para os professores: 

O trabalho com projetos interdisciplinares é positivo quando o aluno está 
envolvido. Ganha o professor, que se sente mais realizado com o envolvimento 
dos alunos e com os resultados obtidos; ganha o aluno, que aprende mais do que 
aprenderia de simples receptor de informações (P16G). 

A interdisciplinaridade é um projeto de intervenção, que atua diretamente nas 
dificuldades de aprendizagem do aluno. (P19FIL) 

 

O desafio do/a professora é fazer o aluno e a aluna sentirem-se parte do projeto e 

comprometerem-se com ele, a fim de que o seu aprendizado seja facilitado. Trabalhar com 

perspectivas integradoras, transformar as salas de aula em lugares onde as questões surgem sem 

forçá-las, sem ter de recorrer a tarefas absurdas são iniciativas que anseiam dar oportunidade, 

responsabilidade e possibilidade ao aluno de aprender conceitos muito importantes para a 
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convivência em grupo e ao mesmo tempo ter um papel operacional, conforme poderemos 

observar as iniciativas interdisciplinares no quadro 3. 

Quadro 3 - Tipos de atividades interdisciplinares desenvolvidos pelos profesores das 

escolas pesquisadas nos anos de 2006/2007 

Projetos 
interdisciplinares 

Professores 
envolvidos 

 Objetivos  Estratégias 

Articulando 
mistura e fórmula 
dá certo? 

Matemática, 
Química 
Geografia 

Buscar Envolver os 
conhecimentos das 
disciplinas para os 
alunos compreenderem 
as relações entre as 
disciplinas. 

Realização de diversas oficinas 
oferecidas pelos professores 
para que os alunos possam 
escolher (oficinas de: Coleta de 
solos e material orgânico, 
utilização do laboratório de 
análise, sistematização dos 
dados colhidos no campo). 

Projeto horta na 
escola 

Química 
Biologia Física 

Integrar os 
conhecimentos das 
disciplinas no meio 
ambiente da escola. 

Pesquisar as plantas 
medicinais, fazer a seleção, 
catalogar, preparar o solo, criar 
as esteiras, preparar as mudas. 

Violência urbana Filosofia, 
Sociologia, 
História. 

Buscar parcerias para 
discutir a problemática 
da violência no 
cotidiano dos alunos, 
articulando e dialogando 
com os conhecimentos 
das disciplinas. 

Pesquisa em jornais, revistas, 
vídeos e canais de TV locais; 
sistematizar essa produção, 
debater em seminários. 

Fonte: Pesquisa 2009 - Atividades interdisciplinares da escola  

 Observamos que os trabalhos interdisciplinares desenvolvidos nestas escolas durante os 

anos de 2006/2007 são de grande relevância, pois, através dos exemplos citados, verificamos que 

os mesmos têm preocupação em abordar a realidade do aluno, tornando, assim, a aprendizagem 

muito significativa para eles. Percebe-se certo interesse dos professores/a em implementar uma 

prática interdisciplinar, voltada para a integração dos conhecimentos, porém as condições 

precárias em que eles se encontram não vêm garantindo uma prática interdisciplinar hoje na 

escola. 
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c) A interdisciplinaridade como obstáculos 

Esta categoria foi agrupada em três subcategorias.  

• Intensificação da jornada de trabalho dos/as professores/as 

• Ausência de uma fundamentação teórica consistente e prática 

• Condições de trabalho 

 

 

Na primeira subcategoria os obstáculos apresentados dizem respeito ao fator 

indisponibilidade de tempo para a prática da interdisciplinaridade na escola. Como afirmam os 

professores pesquisados  

Tenho 3 aulas semanais em 12 turmas com 55 alunos em cada; meu final de 
semana é só para corrigir e preparar atividades. (P1P)  

Humanamente, é difícil trabalhar a aprendizagem do aluno, quando se tem 
média de 13 cadernetas e cerca de 1.200 alunos. (P2M) 

É difícil fazer projetos interdisciplinares, ministrando aulas em 30 turmas, em 
séries variadas, com a  falta de materiais, dificulta  estudos que a atividade 
coletiva requer. (P13F) 

Como se podem fazer trabalhos interdisciplinares com 1.500 alunos? E ainda ter 
que prepará-los para o PSS5 da Universidade Federal de Alagoas? (P5I) 

No começo das minhas aulas,eu  não sabia se trabalhava os conteúdos da 
disciplina ou do PSS. As turmas tinham um grau de defasagem de conhecimento 
muito grande. Então, eu comecei a buscar, pesquisar, sozinha, e às vezes pedir 
ajuda aos professores mais velhos na escola. [...] Sabe quando você se vê 
perdida: o que fazer? (P15G) 

São turmas marcadas por uma grande diversidade de aprendizagem. Muitas 
vezes, não possuem os materiais escolares mínimos, e pertence a famílias de 
pouco poder aquisitivo. (P21H)  

O mais difícil no início foram essas mudanças que a SEE6 prega [...] Essas 
mudanças de reforma curricular; fiquei atordoada sem saber o que fazer. [...] 
Quando me dei conta, os conteúdos curriculares que a escola estava trabalhando 
eram linearmente os conteúdos do PSS. (P18G) 

 

A concepção curricular do Ensino Médio não pode estar definida por uma amarração 

imediata e pragmática, nem para o mercado de trabalho nem para exercício do vestibular. 

                                                           
5 Processo Seriado Seleção para o vestibular da U FAL 
6 Secretaria Estadual de Educação  
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(FRIGOTTO 2004). Esta tem sido nas escolas pesquisadas, a abordagem dominante e, segundo 

os professores, vem criando obstáculos para uma ação pedagógica interdisciplinar,  

A intensificação da jornada de trabalho e o número de turmas sob a responsabilidade dos 

professores – identificados nas quadros 1 e 2 das duas escolas –, sustentamos em Hypolito 

(1999), que esses aspectos apresentados pelos professores se configuram em um processo de 

intensificação do trabalho docente, bem como a inexistência de mecanismos de aperfeiçoamento 

e atualização, e a atribuição de jornadas exaustivas e itinerantes para providenciar a 

sobrevivência. 

 

• Ausência de uma fundamentação teórica consistente e prática 

 

Nessa subcategoria, os professores expressam: 

Não tenho tempo para reuniões e estudos, temos que dar conta dos conteúdos do 
PSS. (P13F).  

Infelizmente o currículo da escola não tem nada a ver com o proposto pelo 
MEC, o currículo do “novo” ensino médio vem causando uma grande confusão 
nas nossas vidas, de um lado um discurso para preparar o aluno para a vida e de 
outro lado a pressão da sociedade e dos alunos para entrar na universidade, nesse 
fogo cruzado não tem professor que sustente projetos interdisciplinares. (P10Q)  

 

Nessa questão, amparamos em Frigotto (2004), que esta confusão que as reformas 

educacionaois trazem para a prática do professor se refere a dualidade do Ensino Médio, é um 

ponto central da  identntidade desse nivel de ensino. Recuperar o seu verdadeiro sentido de 

educação básica o qual facilite aos jovens as bases dos conhecimentos que lhes permitam analisar 

e compreender o mundo da natureza, das coisas, o mundo humano, social, político, cultural, é o 

grande desafio. 

Para P25 “a Interdisciplinaridade é ainda uma leve tentativa de professor de ensino 

médio de boa vontade”. O P25M, “desde 2007 até hoje, o lema da escola é preparar o aluno 

para o vestibular (PSS)“. Os professores relatam que não vem desenvolvendo sistematicamente 

projetos interdisciplinares nas escolas durante esses três anos devido as  
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• Condições de trabalho 

 

A terceira subcategoria, fortemente vinculado ao primeiro, trata da questão de alicerce 

estrutural financeiro como afirma o P17G, “a falta de investimentos financeiros e materiais, são, 

a meu ver, o grande problema para um trabalho interdisciplinar, isso é o grande atraso do 

ensino médio”. Para P23Q “o PSS na escola como conteúdo de obrigação, dificulta para o 

professor ter uma sequência de projetos interdisciplinares”. As precárias condições de trabalho 

do professor têm imposto limites bem claros a uma prática pedagógica com autonomia. O 

desprestígio social, as longas jornadas de trabalho, a falta de vínculo devido à correria de uma 

escola a outra, a intensificação da jornada de trabalho, e os salários aviltantes são alguns dos 

aspectos que podem nos fazer pensar na precarização do trabalho do professor. 

 

Conclusão 

 

As diferentes jornadas de trabalho a que os professores são submetidos apresentam-se 

aviltantes, posto que eles precisem dispor de diferentes habilidades, perdendo a sua especialidade, 

e não dispõem de tempo para se dedicar aos estudos e pesquisas. Mesmo assim, os professores 

mobilizam os seus saberes para garantir um conhecimento significativo. Eles acreditam e se 

empenham na busca de novas estratégias e de conquista de espaço que garantam um ensino de 

qualidade. Esses aspectos levantados nesta pesquisa revelam uma intensificação significativa da 

jornada de trabalho, a qual vem promovendo um processo de desqualificação e desvalorização 

dos professores de Ensino Médio da rede estadual de ensino em Alagoas. Reforma curricular, 

quando desacompanhada de condições concretas de implementação, contribui para precarizar o 

trabalho do/a professor/a, tornando impossíveis boas iniciativas, em um ato voluntarista do 

professor, o que só aumenta o estresse e o mal-estar docente. 
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