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RESUMO

Nos tempos atuais, ao nos referirmos à profissão docente, ao ser professor, o que pensamos Uma
profissão indesejada por muitos, social e economicamente desvalorizada Podemos dizer que é uma
profissão cuja sua identidade está em crise, esteve em crise ou encontra-se em crise Com base nessas
inquietações esse estudo tem a intenção de identificar a constituição da profissionalidade docente de
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental no município de Feira de Santana, a partir de três
grandes questionamentos: quem é o professor que atua nos anos iniciais do ensino fundamental, no
município de Feira de Santana, Estado da Bahia Que desafios esses professores enfrentam no cotidiano do
trabalho E em que condições desenvolvem o trabalho docente Os dados coletados, fundamentados na
revisão bibliográfica e natureza qualitativa da investigação, contou com a participação de 12 professoras
dos anos iniciais que lecionam em escolas públicas mediante o uso de narrativas.

Palavras-chave: Formação de professores, trabalho docente, profissionalidade, identidade profissional.

ABSTRACT

A profession unwanted by many, socially and economically devalued We can say that it is a profession
whose identity is in crisis, was in crisis or is in crisis Based on these concerns this study intends to identify
the constitution of teaching professionalism of teachers in the early years of elementary school in the city
of Feira de Santana, from three major questions: who is the teacher who works in the early years of
elementary school in Feira de Santana, Bahia What challenges these teachers face in their daily work And
under what conditions develop teaching The data collected, based on the literature review and qualitative
research, with the participation of 12 teachers in the early years to teach in public schools.

Keywords: teacher training, teaching, professionalism, professional identity

INTRODUÇÃO

A partir das reformas educacionais iniciadas nos anos 1990, muitas são as pesquisas que, com diferentes
enfoques, têm analisado as mudanças ocorridas nas formas de organização, de trabalho e de formação de
professores que implicam diretamente à constituição da especificidade da profissão docente. Destacam-se
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a incorporação de novas funções e postos de trabalho, diferentes contextos profissionais marcados pela
fragilidade e insegurança e a existência de processos de precarização cujos reflexos se expressam não
apenas na formação, carreira e salários, mas também no status social e na baixa atratividade pela
profissão docente.

Com base nesse cenário, merece destaque, no âmbito nacional, os estudos de Nuñez e Ramalho (2008),
Gatti e Barreto (2009) e Gatti, Barreto e André (2011), que sinalizam uma preocupação quanto aos rumos
que tem abalado a profissionalização e o status social da profissão docente no Brasil. Tal problemática
parecer está situada não apenas no Brasil, mas em nível internacional como apontam também as
pesquisas de Fanfani (2008) em quatro países - Argentina, Brasil, Peru e Uruguai e os estudos Jesus
(2004) ao retratar esse paradoxo em países europeus.

Nesse contexto, excesso de trabalho, indisciplina em sala de aula, salário baixo, violência, demandas de
pais de alunos e da gestão escolar, ausência de socialização profissional, desgaste físico e, principalmente,
a falta de reconhecimento da atividade profissional são algumas das causas de estresse, ansiedade e
depressão que vêm acometendo os professores[1], e tem gerado, dentre outras consequências, um
agravamento nas condições de saúde desse profissional, conhecido como o “mal- estar docente” (ESTEVE,
1999).

Algumas investigações têm permitido verificar que, em diversos indicadores do mal-estar docente, os
níveis são bastante elevados e, inclusivamente, tem-se verificado que é maior na profissão docente do que
noutras atividades profissionais (CODO, 1999), chegando a Organização Internacional do Trabalho (O.I.T.,
1981), num relatório sobre "Emprego e condições de trabalho dos professores", a considerá-la como uma
"profissão de risco físico e mental".

De acordo com Nóvoa (1992), o reflexo desse contexto na profissão docente se agrava pela visão simplista
que a sociedade e os governantes possuem ao atribuírem ao educador a responsabilidade direta pelas
lacunas existentes no processo de ensino e, consequentemente pelo fracasso escolar, desconsiderando a
falta de uma política educacional consistente que possa suprir as necessidades básicas do ensino, como a
falta de recursos didáticos, pedagógicos e o baixo salário dos professores.

Esse cenário tem sido motivo que merece investigação e dedicação por parte de pesquisadores, uma vez
que os dados de pesquisas têm alertado sobre a falta de procura pela profissão, bem como problematizado
um surto de pessimismo e problemas quanto à identidade e condições de trabalho que tem se alastrado na
docência.

Com base nessas inquietações esse estudo tem a intenção de identificar a constituição da profissionalidade
docente de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental (alfabetização) no município de Feira de
Santana, a partir de três grandes questionamentos: quem é o professor que atua nos anos iniciais do
ensino fundamental, no município de Feira de Santana, Estado da Bahia Que desafios esses professores
enfrentam no cotidiano do trabalho E em que condições desenvolvem o trabalho docente

A abordagem metodológica adotada nesta pesquisa é de natureza qualitativa. Assim, considerando a
impossibilidade de acompanhar o universo total dos docentes do município, optou-se por uma pesquisa
qualitativa do tipo estudo de múltiplos casos, envolvendo docentes que atuam em diferentes escolas
públicas de Feira de Santana. A pesquisa empírica se constituiu por pesquisa bibliográfica sobre o tema e
coleta de dados sobre as condições de trabalho e o perfil dos professores das séries iniciais do ensino
fundamental através da aplicação, em 2013, de uma entrevista narrativa que contou com a colaboração de
doze professoras que atuam no Ensino Fundamental em escolas públicas do município.

Vida, profissão e narrativa estão entrecruzadas com relações territoriais e de poder, na medida em que
remetem o sujeito a viver sua singularidade, enquanto ator e autor, investindo em sua interioridade e
conhecimento de si e estimulando questionamentos sobre suas identidades, reveladas nas narrativas.
(SOUZA, 2011)
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O recorte da pesquisa no âmbito do município de Feira de Santana, Estado da Bahia se deve em razão das
autoras estarem implicadas com a formação de professores nesse contexto e em seu cotidiano
vivenciarem a partir da disciplina de Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia a complexa relação do
trabalho docente e as condições de trabalho desses professores.

Busca-se, assim, contribuir com a valorização do trabalho docente, oferecendo subsídios para se pensar e
se fazer políticas educacionais que valorize a profissionalização da docência como processo de construção
de identidades, em ambientes saudáveis. Essa profissionalização não acontece por decreto ou exclusão,
mas a partir de projetos pessoais e coletivos e de processos de formação que garanta o desenvolvimento
pessoal e profissional dos professores.

Conhecer mais de perto quem é esse docente e quais as condições dispõe para desenvolver seu trabalho,
parece-nos essencial, pois entendemos que a formação de professores deve garantir ao profissional uma
bagagem sólida nos âmbitos científicos, cultural, político e pessoal, deve capacitá-lo a assumir a tarefa
educativa em toda sua complexidade, o que vai exigir uma atuação competente e rigorosa por parte das
instituições formadoras e seus professores.

O CONTEXTO DE FORMAÇÃO E DE TRABALHO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Os problemas relacionados à formação e ao trabalho de professores na educação básica têm sido
estudados por variados grupos de pesquisadores, sob diversos olhares. Elegemos destacar nesta seção,
alguns dos dados apresentados em recentes estudos publicados pela UNESCO (GATTI, BARRETO, ANDRÉ,
2011), também o estudo organizado por Gatti et al (2010) publicado pela Fundação Victor Civita, bem
como no relatório de pesquisa publicado pela Fundação Carlos Chagas (GATTI, NUNES, 2009), que nos
permitem ter um panorama geral sobre o cenário da profissão docente no Brasil. Além destes estudos,
também consultamos dados estatísticos sobre os professores da educação básica, disponíveis em fontes
oficiais, a exemplo do Ministério da Educação (MEC), e do Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Iniciamos por identificar o tamanho da categoria profissional na Educação Básica: de acordo com o Censo
Escolar realizado em 2010 (BRASIL, INEP, 2011), temos 2.005.734 de professores atuando na Educação
Básica e 366.882 professores atuando na Educação Superior.

Sobre a formação desses professores, encontramos dados publicados no Resumo Técnico do Censo Escolar
2011 (BRASIL, INEP, 2012), que nos informam que, dos docentes que atuam na Educação Infantil, 56,9%
possuem Formação Superior. Dos docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 68,2% possuem
Formação Superior. Do total de docentes que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental, 84,2%
possuem Formação Superior e no Ensino Médio, 94,1% possuem Formação Superior.

Observa-se ainda hoje, o alto índice de professores sem a formação adequada. De acordo com os dados
publicados em 2011, o Estado da Bahia possui 150.231 professores atuando na Educação Básica, sendo
1.332 docentes com formação no Ensino Fundamental, 94.604 professores com formação em nível Médio e
54.295 professores com formação universitária (BRASIL, INEP, 2011).

Engrossando este contexto, o mesmo Resumo Técnico (2012) nos informa que há, hoje no Brasil, 381.214
professores matriculados em cursos superiores. Destes 381.214 professores matriculados na educação
superior, 206.610 fazem cursos presenciais e 174.604, educação à distância. Mais de 50% dos educadores
estão em cursos de pedagogia – 192.965, seguido de letras (44.754), matemática (19.361) e história
(14.478).

Sobre os cursos de licenciatura, Gatti, Barreto e André (2011) destacam a preocupação quanto à
transferência da formação de professores para a modalidade a distância, muito especialmente dos que
trabalharão na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. De acordo com o estudo
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coordenado pelas pesquisadoras (2011, p.107), 58% dos formados em pedagogia e 45% dos formados em
cursos Normal Superior, em 2009, fizeram seus cursos a distância. Dentre os nove estados do Nordeste,
Bahia e Pernambuco, os mais populosos da região, concentram 40% da oferta.

O contexto apresentado pelas pesquisadoras deixa claro que não se trata de preconceito em relação à
educação à distância, mas pela ponderação de que tipo de professor desejamos defender, quais políticas
favorecerão a melhor formação dos professores, visando à melhor formação para as futuras gerações no
contexto da contemporaneidade e do próprio contexto de implantação e expansão desses cursos no Brasil.
“Trata-se de tomar decisões balizadas sobre em quais circunstâncias e condições cabem processos de
formação inicial de docentes na modalidade a distância” (GATTI, BARRETO, ANDRÉ, 2011, p. 108).

Outro aspecto relacionado aos dados acima, se refere ao crescente número de cursos de formação de
professores com um caráter de aligeiramento da formação, especialmente nas instituições privadas de
ensino superior, e na modalidade à distância, o que sugere a valorização de uma política de
mercadologização da educação no ensino superior.

Em uma pesquisa coordenada por Gatti et al (2010), intitulada “A atratividade da carreira docente no
Brasil” realizada com o objetivo de investigar a atratividade da carreira docente no Brasil sob a ótica de
alunos concluintes do ensino médio. Na densa investigação realizada, a pesquisa constatou que a docência
vem deixando de ser uma opção profissional procurada pelos jovens e buscou-se considerar o problema e
discutir que fatores interferem nesse posicionamento, ou seja, porque tem decrescido a demanda pelas
carreiras docentes, especialmente na educação básica.

Importa destacar que o cenário de rejeição a profissão docente por parte dos futuros profissionais não está
presente só no Brasil, pois segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) no ano de 2008, em pronunciamento
conjunto por ocasião do Dia Internacional do Professor, revelaram preocupação com a valorização do
magistério e com a falta de interesse dos jovens por essa profissão. Tem sido divulgada não só a queda na
demanda pelas licenciaturas e no número de formandos, mas também a mudança de perfil do público que
busca a docência. Esse conjunto de pesquisas e artigos discute a necessidade de tornar a carreira de
professor mais atrativa. (GATTI et al, 2010; GATTI E BARRETTO, 2009)

Nesse sentido, consideramos que a discussão sobre o contexto de formação e de trabalho do professor na
atualidade implica considerar a crise do sistema educacional e como esse profissional tem sido desafiado a
superar os condicionantes que tem causado desgaste no seu exercício profissional. Algumas inquietações
têm sido elaboradas no cotidiano desse profissional: O que mudou no cenário educativo que tornou a
escola não atraente O que aconteceu com o prestígio do professor Podemos dizer que é uma profissão cuja
sua identidade está em crise, esteve em crise ou encontra-se historicamente em crise com momentos de
estabilidade e mudança Se em crise, pode, por sua própria natureza, promover novas possibilidades e
novos desafios

As pesquisas de Vasconcellos (2006) e Nóvoa (1992) mostram alguns indícios ao revelar que há algumas
décadas atrás a escola aparecia como instrumento de ascensão social, ocorria o apoio incondicional da
família a escola, boa remuneração para os professores, valorização do professor como mediador do
conhecimento e a escola e o professor como fontes privilegiadas de informação. Com o passar do tempo,
mudanças enormes ressignificaram o trabalho do professor e a escola perde seu prestígio enquanto lócus
de saberes.

Essas mudanças têm trazido muitos elementos negativos à escola e aos profissionais que a utilizam como
espaço de sua atuação e dentre estes podemos citar os professores como àqueles que acabam por sentir
de perto esses problemas e convivem com angústia de uma sala de aula com muitos alunos e sem
estrutura física, violência e indisciplina, demandas de trabalho superior aos que cabe a sua profissão
(cumpre papéis que cabe a família), salários defasados, formação continuada aligeirada e superficial, altos
números de repetência e acabam sendo taxados como responsáveis pelos problemas da educação.
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Esses aspectos alteraram em muito a condição da profissão docente que comporta no imaginário social
uma profissão que não consegue dar conta das mazelas da educação, criando a representação de um
profissional menos capaz e por isso mal remunerado, além de se configurar em uma profissão na qual
poucos sujeitos querem assumir após ingressar no ensino superior. No meio social ao questionar sobre a
profissão mais desvalorizada não é difícil que a sociedade acolha o professor como àquele que é
importante, mas não tem a valorização que merece.

Alguns dados retirados do relatório coordenado por Gatti e Barreto (2009) com o título de “Professores do
Brasil: impasses e desafios” indicam que esse fenômeno de desvalorização de professores tem ocorrido em
diferentes países e têm sido enfrentados a partir de políticas de valorização do magistério. Desse modo, o
problema não está circunscrito ao Brasil, é um tema debatido mundialmente e precisa de políticas efetivas
para o enfrentamento da situação.

Na pesquisa da Fundação Carlos Chagas (GATTI, NUNES, 2009), evidenciamos uma concepção em relação
à imagem da docência no que diz respeito a certas ideias preconcebidas de que para ensinar não é preciso
ter uma formação específica. Apesar dos estudantes da pesquisa reconhecerem a complexidade e a
exigência da carreira, a docência não é vista como uma profissão que detém um saber específico que a
caracterize e a diferencie de outras profissões e que precisa ser aprendido. E quanto maior a proximidade
das séries iniciais, maior a percepção de que não é preciso preparo; apenas basta o cuidado.

Esses dados colocam em pauta a discussão em torno da qualidade da formação nessas instituições e no
encaminhamento de práticas formativas extremamente mecânicas com um caráter puramente
instrumental. Portanto, urge a necessidade de “dar a voz” aos professores e com eles, avaliar o tempo de
mudanças em que nos encontramos. Tempo esse que nos oferece oportunidades de (re)visão e
(re)construção constantes. Tempo também que nos remete a compreender que as mudanças geram
movimentos e rupturas em todos os setores da vida humana.

PROFESSORAS ALFABETIZADORAS DE FEIRA DE SANTANA: QUEM SÃO

Fez parte do estudo um total de doze (12) professoras que atuam nos anos iniciais da rede pública de
ensino em Feira de Santana – Bahia. Todas do sexo feminino e com formação em nível superior, assim
distribuídas: 08 com graduação em Pedagogia e 04 com graduação em Letras. Desse total, 30%
realizaram a graduação em cursos na modalidade à distância.

Esse dado confirma os estudos realizados por Gatti et al (2010) no que se refere ao destino dos cursos de
formação de professores na modalidade a distância, e que ampliamos: por que a maior parte, quase
totalidade dos cursos nessa modalidade são de formação de professores E por que são esses cursos que
possuem, muitas vezes, a sua duração reduzida, como no caso de Programas de Formação de professores
em serviço Será que temos “perdido tempo” nessa formação

Voltando aos dados, situadas em uma faixa etária distribuída entre 29 e 50 anos de idade, possuem entre
06 e 28 anos de exercício profissional no magistério. Do conjunto de professoras, 10 são efetivas, e 02 são
temporárias (professoras estagiárias). As professoras de carreira ingressam por meio de concurso público
de títulos e provas para provimento do cargo de professor e as professoras temporárias ingressam por
meio de processo seletivo e a admissão é efetivada sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho-CL

Outro ponto em comum no conjunto das professoras participantes se refere à jornada de trabalho: todas
possuem jornada de 40 horas semanais, com o mínimo de 02 turmas de estudantes. O quadro abaixo
apresenta a distribuição da faixa etária, tempo de serviço e número de estudantes por turma.

Tabela 01- Distribuição das Professoras por faixa etária, tempo de serviço – 2013
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Profa. Idade
Tempo
de

Docência

Número
de escolas

Que
trabalham

Número de
alunos por
turma

P1 45 21anos 03 21 a 25
P2 50 28anos 01 26 a 30
P3 29 06anos 03 16 A 20
P4 49 27anos 01 26 a 30
P5 50 25 anos 01 16 A 20
P6 47 24 anos 02 26 a 30
P7 45 11 anos 01 21 a 25
P8 41 18 anos 02 26 a 30
P9 47 23 anos 02 26 a 30
P10 29 06 anos 03 26 a 30
P11 38 15 anos 02 26 a 30
P12 42 20 anos 01 26 a 30

Sobre o número de estudantes por turma, cabe lembrar que as professoras lidam com a alfabetização,
processo delicado e particularizado que requer, para acontecer com a qualidade esperada, que seja
particularizado às necessidades de cada criança. Garantir sucesso nesse processo, em turmas com mais de
20 crianças, sozinhas (pois não possuem auxiliares e nem estagiárias), é muito difícil.

Outro aspecto que caracteriza o conjunto de professoras investigadas, diz respeito à ausência de políticas
de formação continuada. Todas indicaram que precisam fazer uso de jornada extra de trabalho fora da
escola, para produção de planejamento, correção de atividades. Indicam que as horas destinadas de “AC”
(Atividade Complementar) não são suficientes para as complexidades e particularidades do exercício
profissional. A narrativa da P3 representa bem o que encontramos no conjunto dos dados apreendidos
sobre a condição de trabalho:

Estar em sala de aula 2 turnos exige de nós uma demanda de trabalho intensa,
sobrando muito pouco tempo para investir em cursos, formações ou até
planejamento diferenciados para as crianças. Esta tem sido uma bandeira de luta
dos professores da rede municipal. (P3)

Esse grupo de professoras tem outro ponto em comum: sendo da rede municipal e ou da rede estadual de
ensino, os dados indicam que todas as professoras recebem o salário entre 01 e 02 salários mínimos, por
uma jornada de 40 horas de exercício docente, o que se encontra hoje, no Brasil no valor mínimo
referente ao “Piso Nacional de Salários”. Sem comentários. Sentimo-nos impotentes para justificar o
injustificável: até quando vamos tratar a categoria profissional de professores com tamanho descaso e
desvalorização Como não articular as condições de trabalho e de salário ao “mal estar” docente Os dados
da próxima seção apresentam, ainda que brevemente, esse paradoxo.

O QUE DIZEM AS PROFESSORAS SOBRE A CONSTITUIÇÃO PROFISSIONAL

Na análise Das narrativas emergiram questões pertinentes à constituição profissional do professor doas
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anos iniciais do Ensino Fundamental de Feira de Santana que ajudam a compreender alguns aspectos no
processo de constituição de sua profissionalidade. Para Souza (2008), as pesquisas pautadas nas
entrevistas narrativas contribuem para a superação da racionalidade técnica como princípio único e
modelo de formação. Além disso, a pesquisa com entrevistas narrativas funciona numa perspectiva
colaborativa, pois quem narra e reflete sobre sua trajetória abre possibilidades de teorização de sua
própria experiência e amplia sua formação através da investigação e formação de si. As especificidades do
tornar-se professor que emergiram nos dados e se constituíram em unidades de análise dizem respeito à
identificação com a profissão, aos dilemas e sentimentos sobre a docência, incluindo aí, o cotidiano do
trabalho docente.

1. A identificação com a docência

Ser professora não parece ter sido uma escolha para a maioria das participantes. Das doze participantes,
apenas duas se referem à intenção de se tornarem professoras. Grande parte das professoras que se
referem à intencionalidade da escolha profissional fundamentaram essa escolha no incentivo do contexto
familiar, que se deve a uma visão idealizada da profissão, considerada adequada à mulher, por permitir
conciliar vida pessoal e profissional.

Observemos as narrativas em relação à escolha pela profissão:

A escolha acontece por falta de opção, morava em outra cidade com opção de
contabilidade e magistério. Assim primeiro fiz contabilidade para só depois
escolher o magistério. (P1)

Não escolhi ser professora, morava no interior e minha mãe não tinha condições
de me proporcionar estudos em outra cidade e lá onde morava só tinha
magistério. (P2)

Influência da família (sou de família onde 60% são professoras), admiração pela
força e poder de transformação que nossa categoria tem e paixão pelo universo
infantil. (P3)

As narrativas apresentadas, a docência não aparece como um objeto de desejo profissional, mas como
uma circunstância. Essa situação tem se apresentado como recorrente nos cursos de licenciatura ao qual
trabalhamos. Quando questionamos os futuros professores o motivo da escolha pela licenciatura, a maioria
revela não ter vontade nem interesse em ser professor. Estão ali por oportunidade de realizar um curso
superior.

De acordo com Thurler e Perrenoud (2006), os motivos para tornar-se professor hoje, diversificam-se
desde a questão de vocação até a necessidade do trabalho para garantir o sustento familiar. Entretanto,
Valle (2006) destaca que esta escolha pode ser provocada pela impossibilidade de concretizar outro
projeto profissional, devido à oferta limitada de habilitações profissionais.

1. Dilemas e sentimentos sobre a docência

Agrupamos nessa unidade de análise sentimentos e dilemas, uma vez que os dados aparecem
intrinsecamente relacionados – vida e profissão. O grupo de professoras afirma que, já que estão na
docência, procuram desenvolvê-la com amor e dedicação, embora se sintam profundamente
desrespeitadas. Há um misto de sentimentos que extrapola as condições de salário – respeito mesmo,
tanto pela escola como pelos estudantes, pais, comunidade, governo. O extrato abaixo representa um
sentimento experienciado por esse grupo profissional:

[...] respeito, o que é isto Não vejo possibilidades de termos nem respeito e nem
democracia na escola, por vários motivos, e um deles é que o professor não tem
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mais autonomia, nem perante aos alunos, autoridade é coisa do passado,
sofremos muito com nossos alunos e quando chamamos os pais para conversar,
sempre dão razão aos seus filhos, não temos crédito, a profissão-professor está
esquecida por todos. Está muito difícil continuar na profissão. (P9)

Essa dualidade/contradição de sentimentos aparece de diferentes formas. Há momentos em que os relatos
revelam a sensação de despreparo e desamparo no exercício profissional, como confidenciam as
professoras: Estou cansada. Me sinto desrespeitada, desatualizada, fragilizada (P12). Também expressam
que Não tenho nenhum apoio, estou cansada. Somos muito cobradas. (P2).

As professoras percebem que os conhecimentos da formação profissional não são suficientes para o
desafio da complexidade e multiplicidade de situações envolvidas na prática docente. Nos relatos das
participantes essas dificuldades impulsionam a busca de conhecimentos que permitiriam superar esses
desafios. Nesse momento emerge como elemento importante a existência ou a falta de apoio da equipe
escolar ou de colegas mais experientes. Outro aspecto que aparece nos relatos, é sobre a “invasão” da
vida pessoal pela atividade profissional, o que incomoda as professoras, pela falta de limite da atuação
profissional:

[...] o professor tem muito desafio, a realidade do professor é outra, ele não é só
professor ali, ele é professor em todo lugar que ele está. Ser professor é muito
complicado por isso também: não tem limite. Parece que não sou gente, que não
tenho privacidade. (P 9)

Me sinto muito sem vida própria. E com a tecnologia, as tarefas de ser professor,
piorou: tenho que dar conta de tudo a toda hora (P10)

Os relatos apresentam sensações constantes de mal-estar na profissão. O conceito de mal-estar docente
pretende descrever os efeitos negativos das condições da profissão docente sobre a personalidade do
professor, sendo um conceito amplo que integra conceitos mais específicos, como sejam os de
insatisfação, desinvestimento, desresponsabilização, desejo de abandonar a docência, absentismo,
esgotamento, ansiedade, stresse, neurose e depressão (ESTEVE, 1999).

Nesses moldes os professores são unânimes em narrar os frequentes problemas de saúde que geram o
mal estar decorrente da sua profissão e que já foram vivenciados pelas profissionais ou por colegas de
profissão, tais como: “emocional, estresse e problemas nas cordas vocais” (P 4); “depressão, pressão alta,
enxaqueca, dores estomacais e problemas nas cordas vocais” (P1);”alergia, problema na visão, coluna e
outros”(P6).

O que se pode inferir é que além do desgaste e da falta de reconhecimento dessa categoria profissional
ainda existe um mal estar docente instalado mediante problemas físicos, emocionais e mentais que
acometem os profissionais. Trata-se de um mal-estar proveniente do contexto de trabalho que
enfrentamos hoje, com diversidades e pluralidades que não sabemos como enfrentar. Nesse sentido, todas
as professoras citaram como uma dificuldade a enfrentar, a falta de parceria com os pais dos estudantes.
Outra dificuldade que aparece na totalidade dos registros é o descaso do governo pela ausência de
políticas educacionais que deem amparo ao professor. Como diz a professora,

[...] Ser professor é de muita responsabilidade, parece que temos a solução pra
tudo que acontece na escola e fora dela. Deveria ser considerada uma profissão
de glamour, mas está banalizada. Não acredito que tenha jeito de melhorar. (P1)

Entre os professores circulam sentimentos como impotência, tristeza, desejo de abandono a profissão,
cansaço, fracasso diante do seu papel e culpabilização. Esses sentimentos aparecem como reações aos
dilemas de sua profissão que não de natureza apenas técnica ou prática do exercício da docência, mas se
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inserem dentro de uma perspectiva ampla que envolve melhores condições de trabalho. Os depoimentos a
seguir explicitam essa problemática quando questionados em relação aos sentimentos vivenciados por elas
em relação aos dilemas e as profissão:

Triste. A cada dia me decepciono e vivencio um sentimento que não estou
fazendo nada em sala de aula. (P1)

De impotência, de querer resolver e não ter como resolver. Aí só pedir a Deus
força e sabedoria para administrar. (P7)

Sinto-me fazendo um trabalho de formiguinha frente a um oceano. (P8)

Escreve Espinosa (apud Chauí, 1982) a seguinte frase: “a tristeza é o que sentimos ao perceber que nossa
realidade diminui porque nossa capacidade de agir encontra-se diminuída ou entravada”. Chauí (1982,
p.56) concorda com Spinosa quando afirma:

A alegria é o que sentimos quando percebemos o aumento de nossa realidade,
isto é, de nossa força interna e capacidade para agir. Aumento de pensamento e
de ação, a alegria é caminho da autonomia individual e política. A tristeza é o que
sentimos ao perceber a diminuição de nossa realidade, de nossa capacidade para
agir, o aumento de nossa impotência e a perda da autonomia. A tristeza é o
caminho da servidão individual e política, sendo suas formas mais costumeiras o
ódio e o medo recípocros.

O pensamento de Spinosa e de Chauí (1982) nos remete à ideia de que já faz algum tempo que o espaço
escolar não anda muito bem. Angústias, tristezas, decepções, conflitos negativos, relações de trabalho
baseadas no poder, enfim, o espaço escolar foi e está sendo tomado por sentimentos que nos tornam
inertes em pensar soluções imediatas para os problemas que ele enfrenta. Esse mal-estar docente é hoje
uma realidade que precisa ser enfrentada a fim de se apontar soluções. De modo geral, os autores
aludidos têm razão, ou seja, na atualidade a capacidade de agir, a qual se refere Spinosa, torna-se ainda
mais diminuída, o mal-estar docente atrela-se ao mal estar político. As pessoas, de modo especial os
professores, pelo menos a maioria, não acredita no potencial que tem para a transformação de uma dada
realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta investigação chama a nossa atenção para discutir as condições de trabalho e de formação dos
professores que atuam nos anos iniciais da Educação Básica. Neste estudo, os depoimentos revelam, de
modo geral, o empenho dos professores em desenvolver um trabalho em sala de aula, muito embora não
encontrem condições de trabalho adequadas para conseguirem dar conta das atuais demandas.

Os dados mostram que o tornar-se professor implica num processo marcado pelo enfrentamento de
desafios e insegurança, que impulsiona a busca por fontes de conhecimento e requer a existência de
apoios articulados à experiência e espaços onde as práticas possam ser discutidas e partilhadas. É,
portanto, uma experiência construída socialmente, em diferentes contextos de socialização.

Outro aspecto que merece destaque é a relação entre vida e profissão explicitada nos depoimentos.
Observa-se a intensa mobilização social, cognitiva e afetiva exigida pela docência; ser professor é uma
condição existencial, a atividade profissional é uma tarefa de tempo integral, que vai além do tempo
cumprido na escola.

Diante do quadro apresentado, temos clareza de que a mudança desse cenário não é de responsabilidade
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exclusiva dos professores. Precisamos, urgentemente, de políticas concretas de valorização do magistério,
que dê ouvidos ao que os professores têm dito em diferentes pesquisas, ou seja, que precisamos de
políticas educacionais de governo consistentes, contínuas, voltadas para metas definidas, que inclua:
professores com adequada formação envolvidos no trabalho educativo, com competência pedagógica,
conhecimento específico sólido e comprometimento com o trabalho; condições de salário e de carreira
condizentes com profissões que exigem formação em nível superior, considerando a responsabilidade e a
especificidade do trabalho pedagógico implicado no exercício profissional; espaços institucionalizados para
a socialização profissional e formação permanente; equipe gestora preparada para garantir o devido apoio
à docência; escolas equipadas com recursos materiais e tecnológicos que atendam, ainda que
basicamente, às necessidades do ensino que ministram; e opção por estilos de gestão escolar que
favoreçam a autonomia da escola e que privilegiem o trabalho em equipe, constituída por profissionais
harmonizados com os objetivos da escola.

Se o âmago da questão está na consideração do elemento humano e de sua valorização, é necessário
voltar as atenções para os profissionais que atuam no sistema, oferecendo-lhes oportunidade de aquisição
de competência e de satisfação e compromisso com o trabalho que desenvolvem.

REFERÊNCIAS

CHAUÍ, Marilena. O que é ser educador hoje Da arte à ciência: a morte do educador. In: BRANDÃO,
Carlos, R (org). O Educador: Vida e Morte. 12. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1982.

CODO, Vanderley (cord). Educação: Burnout, a síndrome da desistência do educador, que pode levar à
falência da carinho e trabalho Educação. Brasília: Vozes, Petrópolis, RJ, 1999.

ESTEVE, J. M. O mal-estar docente. Lisboa: Escher. (tradução), 1999.

FANFANI, E. Consideraciones Sociologicas sobre profesionalización docente. In: SEMINÁRIO
REDESTRADO – nuevas regulaciones em América Latina. VII, 2008, Buenos Aires. Anais do VII Seminário
Redestrado. Buenos Aires, 2008. vol. 28, p.335-353.

GATTI, B. A. (coord.); BARRETO, E. S. Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasilia: UNESCO,
2009.

GATTI, B. A. et al. A atratividade da carreira docente no Brasil. Estudos e Pesquisas Educacionais. São
Paulo, Fundação Victor Civita, n. 1, p. 139-210, 2010.

GATTI, Bernardete Angelina; BARRETO, Elba Siqueira de Sá; ANDRÉ, Marli Eliza D. A. Políticas docentes
no Brasil: um estado da arte. Brasília: UNESCO, 2011.

GATTI, B.A.; NUNES, M.M.R. (Org.). Formação de professores para o ensino fundamental: estudo de
currículos das licenciaturas em Pedagogia, Língua Português, Matemática e Ciências Biológicas. Textos
FCC, São Paulo, v. 29, 2009. 155p.

JESUS, Saul Neves. Desmotivação e crise de identidade na profissão docente. Florianópolis, SC:
Katálysis, v.7, n.2, jul./dez. 2004.

NUÑEZ, I.B.. e RAMALHO, B.L.. A profissionalização da docência: um olhar a partir da representação de
professoras do ensino fundamental. Rev. Iberoamericana de Educación, 10,1-15, 2008.

SOUZA, E. C. Territórios das escritas do eu: pensar a profissão – narrar a vida. Revista Educação,
Porto Alegre, v. 34, n. 2, p. 213-220, maio/ago. 2011.

_____ Pensar a profissão – escrever a vida: memória, (auto)biografia e práticas de formação.
Relatório de Pesquisa para Professor Titular. Salvador, UNEB, 2009.

Pág.10/11



THURLER, M. G.; PERRENOUD, P. Cooperação entre professores: a formação inicial deve preceder as
práticas Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 36, n. 128, p. 357-375, maio/ago. 2006.

VALLE, I. R. Carreira do magistério: uma escolha profissional deliberada Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos, Brasília, DF, v. 87, n. 216, p. 178-187, maio/ago. 2006.

VASCONCELLOS, C.S. Coordenação do trabalho pedagógico: do Projeto Político Pedagógico ao
cotidiano da sala de aula. 6ª Ed. São Paulo: Libertad Editora, 2006.

[1] Neste trabalho, o substantivo professor(es) refere-se a categoria profissional. Portanto, abrange tanto
indivíduos professores do gênero feminino quanto do gênero masculino.

Pág.11/11


