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RESUMO 
 
 
 

 A dissertação se desenvolve na Base de Pesquisa Formação e Profissionalização 
Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte como preocupação de discutir a 
profissionalização dos docentes do Ensino Médio das escolas de Natal. Trata-se de um estudo 
vinculado à pesquisa “O contexto da atividade docente e o profissionalismo docente: o caso 
de professores do Ensino Médio”, financiado pelo CNPq, objetivando caracterizar as 
condições de trabalho e a satisfação profissional como dimensões do profissionalismo docente 
no Ensino Médio.  Para a configuração do estudo, priorizamos explorar o enfoque da 
profissionalização no âmbito de discussões nacionais e internacionais, que reúnem aspectos 
da docência na sua trajetória histórica, social, política e econômica, a fim de refletir elementos 
evolutivos na escala das profissões e estabelecer uma relação com a docência no Ensino 
Médio. Num estado de coerência para o desenvolvimento desta, formulamos algumas 
questões pertinentes sobre as quais nos reportamos: Como o professor do Ensino Médio avalia 
suas condições de trabalho para o exercício da atividade profissional? Que grau de satisfação 
tem o professor do Ensino Médio em relação a sua atividade profissional? Que expectativas o 
professor do Ensino Médio apresenta frente ao desenvolvimento profissional? As respostas às 
questões foram construídas a partir das considerações feitas pelos docentes do Ensino Médio 
no questionário, que estruturado por perguntas abertas e fechadas deram possibilidades de 
maior adequação as avaliações realizadas pelos docentes sobre o espaço de trabalho e a 
situação que experimentam em relação às condições de trabalho, cujos reflexos recaem na 
satisfação profissional e nas expectativas de crescimento na profissão. Descrever as 
percepções dos docentes sobre as condições de trabalho, a satisfação profissional e a 
expectativa de desenvolvimento profissional permite explicitar distintos fatores que 
caracterizam tais categorias no contexto de trabalho, embora de forma conclusiva os 
resultados não apresentem, em termos gerais, uma relação direta entre as categorias estudadas. 
Os docentes atribuem como causas de maiores dificuldades enfrentadas nas condições de 
trabalho e na atividade laboral em si, fatores como: jornada de trabalho, remuneração, status 
profissional, infra-estrutura da escola e contexto social da escola. De igual maneira 
relacionam tais fatores ao grau de satisfação no trabalho sem que manifestem as interferências 
nas expectativas profissionais.  
 
 
Palavras-chave: Profissionalização docente. Profissionalismo docente. Condições de 
trabalho. Satisfação profissional. Expectativa profissional. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
 
 

The dissertation is developed in the Research Base of Teacher Training and 
Professionalization of Universidade Federal do Rio Grande do Norte as a way to discuss the 
professionalization of High School teachers in Natal. It is a study linked to the research “The 
context of teaching practice and professionalism: the case of high school teachers” and 
sponsored by CNPq, with the objective of characterizing working conditions and job 
satisfaction as dimensions to the teacher professionalism in high schools. In this study we 
prioritized the focus on professionalization in national and international discussions, which 
combines the aspects of teaching in its historical, social, political and economical path, in 
order to reflect about its evolutional elements in the hierarchy of professions and establish a 
relation to high school teaching. To develop this relation we elaborated some questions that 
are considered relevant, such as: How does the high school teacher evaluate his/her working 
conditions to his/her professional practice? What level of satisfaction does the high school 
teacher have regarding his/her professional practice? What expectations does the high school 
teacher have in relation to his/her professional development? The answers to those questions 
were according to the high school teachers’ considerations shown in the questionnaire, which 
was structured with open and closed questions. These questions gave better adequacy to the 
teachers’ evaluations about their working place and the situations they experience in their 
working conditions, provoking job satisfaction and expectations for professional growth. The 
description of the teachers’ perception about working conditions, job satisfaction and 
expectation of professional development can explain the distinct factors that characterize 
these categories in the working context, although the conclusive results, in general, do not 
show a direct relationship between the categories studied. Some factors that teachers attribute 
as causes of bigger difficulties in working conditions and work activity itself are: working 
time, salary, professional status, school’s infrastructure, and school’s social context. These 
factors are similarly related to the degree of job satisfaction, without showing interference in 
the professional expectations. 

 
 
Key words: Teacher Professionalization. Teacher Professionalism. Working Conditions. Job 
Satisfaction. Professional Expectation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 As discussões sobre a docência, nos últimos dez anos, têm acontecido em torno de sua 

importância para qualificar a educação, cujos enfrentamentos de distintos problemas que 

demandam dos sistemas de ensinos das realidades mundiais lhe impõem tal condição. 

Exigências postas em vários contextos dão conta de intensificar a luta pela 

profissionalização, a fim de manter ou de conquistar aspectos historicamente reivindicados 

para a profissão docente. 

 Nesse panorama, percebe-se que o Brasil, assim como os demais países da América 

Latina abraçam como metas de crescimentos implantações de reformas estruturais em 

diversos setores, embora prevaleçam nos centros das discussões plataformas políticas para a 

educação com fortes inclinações de reformular os sistemas de ensinos por meios de 

mudanças curriculares que atribuem sentidos ambíguos para a docência.   

 Para dar conta dessa afirmativa, observa-se que no cenário brasileiro as propostas de 

reformas contidas em vários documentos (Leis, Planos, Pareceres, Decretos, Diretrizes...) 

marcam a trajetória histórica do Ensino Médio no Brasil por conflitos em relação à 

dualidade existente entre os ensinos de caráter geral (acadêmico) e o profissionalizante, 

gerando maiores necessidades de conhecimentos dos docentes para compreensão das 

reformas que possibilite executá-las no interior do trabalho. (LDB, 1996), (BRASIL, 1998 

a), (BRASIL, 1998b).  

 É a partir de tais referências, aparentemente contraditórias, que se modificam a 

estrutura do Ensino Médio incidindo uma fragmentação que compromete tanto a formação 

técnica como acadêmica, evidenciando nos documentos oficiais possíveis desdobramentos 

normativos que dão sinais de desajustes aos fundamentos do currículo, expondo os docentes 

às novas organizações de trabalho implicados com a idéia de renovação das práticas 

profissionais. 

 Recai sobre a questão, entender como o docente do Ensino Médio pode enfrentar ou 

superar os dilemas em relação aos novos princípios que norteiam a prática de trabalho a 

partir do desdobramento da Reforma, tanto em relação às expectativas diante de novas 

disposições legais do currículo, como no que tange aos novos conhecimentos profissionais 

necessários a sua aplicação e dentro de condições de trabalho preestabelecidas.  Assim, a 

análise da Reforma do Ensino Médio deve se incorporar às reflexões acerca da 

profissionalização docente e do profissionalismo. (NÚÑEZ; RAMALHO, 2004).  
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 Há de considerar uma pertinente preocupação inserir a docência do Ensino Médio no 

debate da profissionalização e sob a ótica do profissionalismo, tendo em vista que a situação 

da docência na perspectiva de desenvolvimento (via profissionalização) tem polarizado 

opiniões e se constitui um divisor de água quando se discutem alternativas de políticas 

públicas para o ensino.  

 As discussões mais freqüentes nos enfoques da profissionalização docente se referem 

às proposições de modelos pedagógico-educativos em oposições às práticas profissionais 

que emitem respostas insuficientes às necessidades docentes. (RAMALHO; NUÑEZ; 

GAUTHIER, 2003). 

 Para coroar essa posição, destacamos como tais “modelos” são pautados por mudanças 

que buscam valorizar a imagem e a importância social do profissional da educação, embora se 

baseiem em metas assim prioritárias: resgate da formação docente, implantação de piso 

salarial, plano de carreira e mecanismos de avaliações do trabalho docente – como condições 

essenciais para melhoria da qualidade da educação, sem que haja maiores abrangências pra 

questões dirigidas às condições de trabalho. (BRASIL, 2007).  

  Contudo, é preciso compreender que os desafios da educação no Brasil têm contornos 

diferenciados quando se propõe pensar vários aspectos da profissão docente. Muitas vezes, as 

limitações são percebidas nos projetos curriculares, que se restringem às preocupações 

imediatas com a formação, se desligando de outros fatores intervenientes da docência. Com 

base no argumento, se ignora a profissionalização integrada às dimensões da profissionalidade 

e do profissionalismo docente. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003).  

 Desse modo, as limitações historicamente observadas se mostram desfavoráveis 

exigindo maiores atenções às interpretações sobre a docência do Ensino Médio. Decorrem 

dessa preocupação, nuances percebida nos discursos oficiais que se volta para as 

transformações do ensino associados aos apelos de mercado, estabelecendo padrões de 

práticas sócio-profissionais que passam a ser reproduzidas nos currículos formativos por 

meio de treinamentos de habilidades e de atitudes com resultados intermediários e 

insuficientes para a profissão docente.  

 Essas determinações, na maioria das vezes, apóiam-se na tentativa de construir em 

grande escala “competências profissionais” que visam ultrapassar as barreiras e os dilemas 

da profissão. (IMBERNÓN, 2001).  

 Torna-se evidente que as mudanças nem sempre são contrárias, pois também 

arregimentam etapas significativas de crescimento e evolução da sociedade que recai, 

logicamente, no campo das profissões. A forma de expressão um tanto determinista é que se 
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torna preocupante, pois passa a transferir para outros segmentos profissionais 

responsabilidade de assistir aos efeitos negativos de setores distintos sem que se alcancem 

significativos resultados para o espaço de trabalho. Geralmente, acabam esbarrando nas 

dificuldades de neutralizar alguns interesses unilaterais que predominam e advém da esfera 

econômica sem que possa produzir mudanças concretas para o ensino e, conseqüentemente, 

para a docência.  

  Obviamente, a Reforma de Ensino Médio reclama renovação das práticas 

profissionais e reforçam as finalidades pretendidas para qualificação do sistema de ensino 

dando vazão às novas práticas docentes. Entretanto, o alcance dos objetivos nem sempre 

correspondem às expectativas de reconhecimento do complexo trabalho docente, mediante 

o devido tratamento que se espera um dia ser dispensado a um profissional que exerce uma 

atividade num ambiente multifacetado. Profissional este, dotado de conhecimentos 

profissionais que articulam vários campos de saberes provenientes de sua profissão.  

 Tais considerações encontram respaldos nos enfoques da profissionalização, 

sobretudo, quando expõem as condições sócio-profissionais que o docente enfrenta no 

contexto de trabalho ajustada por fatores implicativos à profissão, tanto em relação às más 

estruturas físicas e materiais, como a outros fatores (organização do espaço de trabalho, 

relações pessoais, remuneração, satisfação e a expectativa profissional).  

 O equacionamento de problemas enfrentados pelo docente do Ensino Médio em 

termos de condições de trabalho tem atribuído um cerceamento na expectativa profissional 

em face do baixo nível de satisfação profissional em relação à profissão docente, que muito 

embora pareça emergir como algo novo é um tanto recorrente. (NÚÑEZ, 2007).  

 Todavia, apesar de novos significados e atualizações dos mecanismos que pautam a 

Reforma do Ensino Médio ao subsidiar-se dos estudos da profissionalização docente parece, 

cada vez mais, sublimar reais possibilidades transformadoras que propiciem melhores 

condições para o trabalho docente, visto a insistente análise da situação da docência nos 

aportes teóricos da profissionalização e do profissionalismo docente. (NÚÑEZ; 

RAMALHO, 2004).  

 Torna-se cada vez mais evidente o papel que o docente do Ensino Médio exerce diante 

de realidades desfavoráveis no contexto de trabalho, que desafia continuamente a discutir a 

capacidade de improvisação e de adequação da atividade profissional. O discurso é 

provocador e emana um convite para exata noção de investimento na profissionalização e no 

profissionalismo docente.  



 15

 Visando ampliar as discussões, de forma exploratória, utilizamos enfoques variados 

para traçar um retrato da situação da docência a partir das abordagens que discutem o Ensino 

Médio, a prática docente, as reformas educativas, a organização escolar, as condições de 

trabalho, a satisfação e a expectativa profissional, dentre outros que apresentam perspectivas 

significativas a essa pesquisa.  

 Optamos por alguns estudos nacionalmente reconhecidos como os de Costa (1995), 

Veiga (1996), Frigotto (1998), Hypólito (1999), Almeida (1999), Brzezinski (2002), 

Pimenta (2002), Azzi (2002), Ramalho, Núñez e Gauthier (2003), Oliveira (2004), Núñez e 

Ramalho (2004) que trazem preocupações em discutir a problemática da profissionalização 

em suas variantes: profissionalidade e profissionalismo. 

 Outras pesquisas internacionais foram exploradas como: Enguita (1991), Nóvoa (1992), 

Popkewitz (1992), Gimeno (1995), Talbert e McLaughlin (1996), Hargreaves e Goodson 

(1996), Tedesco (1999), Braslavsky (1999), Sacristán (1999), Torres (2000), Gauthier (2001), 

Diaz Barriga e Espinosa (2001), Imbernón (2001), Altet, Perrenoud e Paquay (2001), 

Contreras (2002), Tardif e Lessard (2005), Ball (2005) e Garcia (2007), a fim de compor 

relevantes análises sobre o espaço de trabalho no âmbito do profissionalismo docente e as 

dificuldades que afetam o trabalho docente.   

 Valemos também das reflexões de pesquisadores como Jesus (1996), Estrela (1997), 

Esteve (1999), Noronha (2001), Codo (2002), Santos (2003), Araújo e Paranhos (2003), 

Delcor (2004) que expõem manifestações das trajetórias subjetivas e objetivas da docência em 

estudos das condições de trabalho, da saúde e bem-estar na profissão trazendo significativas 

contribuições para discutir a satisfação docente e a expectativa profissional.  

 Todos os expoentes referendados abrem possibilidades de compreender em que 

condições avançam o docente acerca de seus propósitos sócio-profissionais, desde as 

próprias avaliações que fazem do seu desenvolvimento profissional, suas expectativas de 

valoração em relação à profissão e sua implicância na docência, construindo alternativas de 

mudanças para a profissionalização e para o profissionalismo docente.  

 Recorremos a tais estudos para subsidiar uma pesquisa que objetiva caracterizar as 

condições de trabalho e a satisfação profissional como dimensões do profissionalismo 

docente, partindo do contexto descrito em que trabalha o docente do Ensino Médio e tendo 

em vista o desejo de responder às questões assim pertinentes:  

• Como o professor do Ensino Médio avalia suas condições de trabalho para o 

exercício da atividade profissional?  
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• Que grau de satisfação tem o professor do Ensino Médio em relação a sua 

atividade profissional? 

• Que expectativas o professor do Ensino Médio apresenta frente ao 

desenvolvimento profissional?  

 Temos intenção de caracterizar elementos do profissionalismo docente do Ensino 

Médio vinculado à profissionalização. Por se tratar de uma investigação que se desenrola no 

campo de atuação dos docentes do Ensino Médio implica, sobretudo, em discutir uma 

problemática recorrente no contexto sócio-institucional em que o docente exerce sua 

atividade profissional, identificando a situação das condições de trabalho e do nível de 

satisfação profissional existente.    

 A preocupação com as dimensões do profissionalismo docente no Ensino Médio, 

especialmente sobre condições de trabalho, satisfação e expectativa profissional docente, 

privilegia a mediação destas no contexto de atuação profissional (as instituições de Ensino 

Médio), como forma de estudar como se comportam, intercedem e intervém no 

profissionalismo docente. 

 É importante registrar que a pesquisa se associa a um interesse pessoal e acadêmico 

iniciado no Curso de Especialização “Orientação para o Novo Ensino Médio”, ministrado 

pela UFRN em 2004, gerando uma necessidade de dar continuidade e de integrá-la ao 

projeto âncora da Base de Pesquisa Formação e Profissionalização Docente da UFRN (em 

desenvolvimento) intitulado “O contexto da atividade docente e o profissionalismo docente: 

o caso de professores do Ensino Médio”, financiado pelo CNPq. 

 Inicialmente, adotamos bases teóricas que articulam os principais eixos explicativos da 

situação da docência utilizando-se de aspectos fundamentalmente históricos que marcam a 

profissionalização e o profissionalismo docente. (ENGUITA, 1991), (NÓVOA, 1992); 

(COSTA, 1995), (RAMALHO; NÚÑEZ; GAUTHIER, 2003).  

 Sendo assim, a matriz teórica que fundamenta a pesquisa se estrutura em duas categorias 

chaves: profissionalização docente e profissionalismo docente além das subcategorias - 

condições de trabalho, satisfação profissional e expectativa profissional - construindo um 

debate situável do trabalho docente em direção ao profissionalismo docente, visto que de 

forma integrada retrata a problemática dos docentes do Ensino Médio em relação aos 

elementos da profissionalização.  

 Em relação ao Capítulo I, a pesquisa toma como base discussões sobre a 

profissionalização docente para situar as problemáticas das condições adversas do trabalho 
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docente em termos de sua inserção sócio, política e econômica que tem suscitados relevantes 

debates sobre os obstáculos a satisfação e as expectativas profissionais docentes.    

 A análise apresentada nesse capítulo se compõe de informações que problematizam os 

efeitos que exerce a profissionalização docente no exercício da atividade docente, as 

modificações ocorridas ou não processadas nos últimos anos, permitindo identificar elementos 

inibidores do avanço profissional.  

 No Capítulo II, esboçamos o quadro de evolução da docência no sentido de sistematizar 

aspectos relacionados à profissionalização docente do Ensino Médio, se propondo a explorar 

diferentes perspectivas do profissionalismo docente. Fazem parte da análise, características 

que expõem o contexto de trabalho considerando a profissionalização composta por unidades 

integradas (profissionalidade e profissionalismo), além de importantes notas sobre a 

organização do trabalho docente, as disposições da Reforma do Ensino Médio e as pesquisas 

educativas, discussões necessárias à abordagem do profissionalismo docente.   

 O Capítulo III situa teoricamente as categorias condições de trabalho, satisfação e 

expectativas profissionais inseridas nas discussões do profissionalismo docente, inclusive, 

sendo tratadas como suas dimensões. Notadamente, enfatizamos a confluência de indicadores 

que se mostram favoráveis ou desfavoráveis às condições de trabalho e que marcam o nível de 

satisfação profissional docente, acarretando prejuízos às expectativas profissionais.  

 No que se refere ao Capítulo IV, consta dos pressupostos metodológicos da pesquisa, 

considerando o universo de 142 (cento e quarenta e dois) docentes do Ensino Médio de 29 

(vinte e nove) Escolas de Natal. Os dados foram levantados por meio de questionário, 

possibilitando realizar estatísticas descritivas para construir um conjunto de respostas a todas 

as perguntas com suas devidas freqüências relativas.   

 A principal vantagem do questionário, como técnica escolhida, diz respeito à utilização 

de perguntas abertas e fechadas, permitindo observar a interdependência entre elas para 

realçar uma descrição mais detalhada dos dados obtidos e mais pormenorizada das categorias 

subjetivas (Satisfação Profissional e Expectativa Profissional). Dessa maneira, optamos pelo 

delineamento dos aspectos identificados apresentando sob formas de quadros e gráficos.  

 Por conseguinte, no Capítulo V, expomos os resultados que caracterizam as condições 

de trabalho e a satisfação profissional como dimensões do profissionalismo docente no Ensino 

Médio. A observação das considerações dos docentes sobre o espaço de trabalho em relação 

às condições de trabalho e a atividade laboral não esboçam as interferências destas nas 

expectativas que carregam sobre a profissão, demonstram prevalecer fatores como: jornada de 

trabalho, remuneração, infra-estrutura (física e material da escola) e contexto social do 
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trabalho, como motivadores das dificuldades que assolam as condições de trabalho, ao mesmo 

tempo, implicativos no nível de satisfação profissional.  

 Concluímos que o estudo contempla resultados favoráveis para o desenvolvimento do 

profissionalismo docente no Ensino Médio, com ressalvas em algumas questões ligadas às 

condições de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

1 TRABALHO DOCENTE E PROFISSIONALIZAÇÃO.  

 

 

 Observa-se nas últimas duas décadas, um aumento crescente de pesquisas sobre a 

profissionalização docente que discutem várias questões relacionadas à profissão e os 

problemas que afetam seu desenvolvimento.  

 Pesquisas atuais reúnem esforços que buscam respostas para os problemas da docência 

com base em investimento da profissionalização, visando aprimorar a qualidade do trabalho 

docente e elevar o docente à condição de profissional. (ENGUITA, 1991), (IMBERNÓN, 

2001), (BRZEZINSK, 2002), (RAMALHO; NÚÑEZ; GAUTHIER, 2003), (TARDIF; 

LESSARD, 2005).   

 Entretanto, as análises feitas se voltam para os movimentos de reformas que traz como 

intentos instituir mudanças sócio-institucionais impelido o docente as constantes revisões de 

suas práticas profissionais precionadas pelas várias modificações impostas aos sistemas de 

ensino, tanto na maioria dos países ocidentais como em parte da Europa, colocando o docente 

diante de uma realidade complexa e matizada por “mudanças” que nem sempre tem agradado 

aos profissionais.  

 Diante dessa realidade, se faz necessário uma análise que vai além do quadro nacional 

se apropriando das experiências coletivas de outros contextos para compreender como são 

esboçados empreendimentos comuns para a educação que acaba moldando a docência a tais 

circunstâncias nos últimos anos.  

 Inicialmente, podemos retratar que a década de 90 marca um histórico de reformas que 

atingem vários setores com finalidades de promover o desenvolvimento das economias 

globais por meio da qualificação dos sistemas educativos, priorizando metas generalizáveis a 

serem alcançadas.  

 Essas metas correspondem à maior acesso à educação; melhoria na qualidade do 

serviço oferecido e dos resultados apresentados; revisão dos conteúdos através do currículo; 

incorporação de aportes teóricos da aprendizagem (sobretudo, nas ciências cognitivas) e eixos 

orientadores para o trabalho docente. (BARRIGA; ESPINOSA, 2001).  

 Em meio à questão, importante alteração que se pretende para o campo econômico e 

produtivo de trabalho provoca sensíveis mudanças nos sistemas educativos de vários países, 

inclusive no Brasil, conferindo a estes uma plena reestruturação dos modelos de ensino.   

 No que se referem às modificações nos sistemas de ensino, estas incorporam estratégias 

muito mais voltadas às renovações das práticas de trabalho e de novas competências 



 20

profissionais, sem que, no entanto, alterem-se as estruturas das realidades escolares, vistos 

que as instituições recebem escassos recursos financeiros, materiais e temporais para levar as 

mudanças adiante.  

 Normalmente, o discurso de renovação empregado pelas “reformas” de ensino vem 

atrelado por um conjunto de idéias pré-estabelecidas de natureza pluralista, causando 

desdobramentos nos sistemas de ensino que passam a reclamar desde o incremento da 

formação docente ao desenvolvimento de novas práticas profissionais para superação de 

novos desafios. (TEDESCO, 1999), (TORRES, 2000), (BARRIGA; ESPINOSA, 2001). 

 Para os reformistas que se colocam à frente das determinações vigentes, cabe adaptar 

formação docente e atividade profissional as exigências do mundo contemporâneo, que 

envolvido por fatores preponderantes (tecnologias de ponta, transitoriedade acelerada da 

informação, mudanças nas relações de trabalho, renovação dos modelos de gestão e de 

organização do espaço de trabalho) possam transformar os sistemas educativos. (TORRES, 

2000).   

 Contudo, ao aliar instabilidade das reformas educativas e a complexa situação dos 

espaços que constitui a docência (agências formadoras e instituições escolares) nos remete 

pensar em como elevar o nível de desenvolvimento da docência dentro de condições de 

trabalho adversas, da forma que vem sendo proposto.  

 Essa preocupação tem transcorrido um longo caminho, visto que ao longo de três 

décadas há um investimento maciço de estudos abordando a natureza e a delimitação do 

campo específico da profissão docente, sem que haja maiores consensos sobre em quais 

condições de trabalho devem atuar dignamente um profissional da educação que lhe traga, 

inclusive, benefícios satisfatórios para o pleno exercício da profissão.  

 A afirmativa concorre com a necessidade de tecer algumas considerações sobre a 

trajetória da profissionalização docente, desde o ano de 1970 passando pela sua efervescência 

na década de 1990 até os dias atuais, pois embora sustentem elementos legítimos de evolução 

da profissão docente, ainda não se encontra na posição almejada em alguns contextos.   

 Isso nos conduz a importante reflexão de que o movimento da profissionalização 

docente não pode se desvincular das circunstâncias históricas que marcam esses períodos, por 

sustentar importantes aspectos (sociais, políticos, econômicos, ideológicos, culturais, 

educativos...) que se processam e se produzem no interior da docência.   

 Inserida no seio dessa dinâmica transformadora, há diferentes maneiras de se pensar a 

profissionalização docente, ora dotada de bases conservadoras que se mantêm estáveis e 

intactas, ora apresentada por ínfimas alterações nas estruturas organizativas de ensino 
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gerando, ao mesmo tempo, inflexões diversas no trabalho docente e divergentes acepções 

sobre a profissionalização, que pode e deve ser interpretada no espaço de trabalho.   

 Situar a profissionalização docente requer uma referência ao cerne do debate que se dá 

nos Estados Unidos, na década de 70, que com o intuito de qualificar a educação pública 

promovem amplas discussões para que a docência alcance status de uma verdadeira profissão. 

(SARRAMONA; NOGUEIRA; VERA, 1998).   

 Já na década de 80, se realiza em Madri, o VII Congresso Nacional de Pedagogia 

reiterando as dificuldades que os docentes têm para alcançar o reconhecimento profissional, 

apesar de sua importância na sociedade, muito embora ainda não se reflitam os problemas 

oriundos do ambiente de trabalho (GAUTHIER; TARDIF, 1998).   

 Gauthier  e Tardif (1998) analisam a questão enfatizando resultados de estudos 

realizados em 1983 nos Estados Unidos, que avaliam os desempenhos dos alunos sob 

parâmetros com outras gerações ou com alunos de países em franca ascensão no campo 

educacional (como o Japão).  

 Os pesquisadores ratificam que a publicação da pesquisa pela National Commission on 

Excellence in Education (NCEE) revelam resultados que incitam debates sobre a docência, 

pois estas além de expor fortes críticas à escola geram uma profunda crise no sistema 

educacional norte-americano.  

 A interpretação dos estudos recai numa crítica generalizada sobre o fenômeno esperado 

para que haja equilíbrio entre avanços que se processam na economia e desempenhos 

qualitativos na educação, em vias de manter a ordem do desenvolvimento mundial 

provocando processos contraditórios e paradoxos no interior dos sistemas de ensino, pois 

aludem responsabilidades aos docentes pelos maus resultados alcançados.    

 Trata-se de um momento revelador e combativo dos posicionamentos sobre o tipo de 

profissionalização que se almeja para a profissão docente em vários contextos, se acirrando 

mundialmente as lutas reivindicatórias que passam a ser coordenadas pelos órgãos 

representativos da docência (sindicatos, colegiados, associações...). 

 A luta coletiva insere novas discussões antes não exploradas e passa a reclamar os 

efeitos nocivos do processo de racionalização da produção econômica na dinâmica das 

relações de trabalho, que imprimem algumas exigências disseminadas pelo discurso de 

competitividade e intensificação do trabalho, e que mediadas pela redução dos gastos 

econômicos, afetam, na medida certa, as condições de trabalho docente. (COSTA, 1995). 
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 Desde os primeiros enfoques do profissionalismo que tal idéia tem sido advertida, 

reconhecendo a interferência do modo de produção capitalista nas profissões e manifestando 

severas críticas em relação à transferência da lógica desse “modelo” para outros setores.  

 Para alguns estudiosos trata-se de um “modelo” que não pode ser empregado na 

organização do trabalho docente, cuja máxima racionalização dos meios de trabalho, dos 

tempos empregados, da realização de tarefas, dos instrumentos de trabalho e de intensificação 

do ritmo não se aplica na esteira do trabalho docente. (COSTA, 1995), (ENGUITA, 2003). 

 Em relação ao debate da profissionalização outra importante contribuição data do ano de 

1986, cuja divulgação dos relatórios americanos formulados pelo Holmes Group coloca sob 

questão a qualidade de ensino das faculdades de educação em relação à formação ofertada 

para os profissionais docentes, favorecendo discussões empreendedoras para implantação de 

reformas educativas. (GAUTHIER; TARDIF, 1998).    

 Esses estudos dão culminância a vários debates coordenados por Associações e 

Colegiados representativos dos docentes, focalizando a necessidade de transpor a 

problemática além das fronteiras dos EUA a fim de criar um intercâmbio de estudos 

preocupados em buscar respostas aos problemas da docência.   

O fortalecimento do movimento acontece nos anos 90, tanto no contexto nacional como 

internacional, cuja propagação da qualificação do ensino vinculado à idéia de 

profissionalização docente gera contribuições emblemáticas para difusão de diferentes 

modelos paradigmáticos de formação, com intuito de superar o processo de 

desprofissionalização do trabalho docente.    

Durante a realização do Seminário Internacional da Association for Teacher Education 

in Europe (ATEE) no ano de 1993, em Barcelona, novamente se confirma à luta pela 

valorização da docência quando se discutem bases específicas e critérios satisfatórios para a 

profissão docente através do desenvolvimento da profissionalização. (SARRAMONA; 

NOGUEIRA; VERA, 1998).  

Assim, internacionalmente, o princípio da profissionalização docente ganha força sob 

diferentes formas de expressões e incitam debates acerca da formação de professores e da 

elevação do nível da docência como profissão, tornando-se dessa maneira, uma prioridade nas 

Reformas Educativas de vários países.  

Embora a abertura mundial conceda importância à profissionalização docente traz 

consigo uma reflexão da dificuldade de delimitar seu processo constitutivo, em face do 

estágio de construção ou de firmação no campo das profissões, ocorrendo manifestações por 
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vários continentes da insatisfação em relação à profissionalização docente e que acaba por 

reproduzir sentidos diferentes.  

 De qualquer modo, o movimento da profissionalização aponta para algumas 

necessidades de refletir a natureza complexa da docência, seu funcionamento no mundo atual 

e os fatores sócio-institucionais que dela participam e exercem pressões, podendo ganhar 

novos contornos a partir das diferentes conjecturas onde se processa.  

 Nesse sentido, algumas posições sobre a profissionalização docente propõem pensar o 

processo de conformação das profissões, o seu funcionamento na contemporaneidade, para 

numa inversão lógica, transcorrer o caminho que leva uma determinada profissão a um 

processo de desvalorização ou de ascensão. (SARRAMONA; NOGUEIRA; VERA, 1998). 

 Refletir qual o lugar da docência e que significado possui o trabalho docente em relação 

aos postulados das dinâmicas das profissões constitui um valor significativo para o 

profissionalismo docente, pois durante anos, a docência tem sido subjugada a esfera do 

mundo produtivo e a ela é delegado um sentido de ocupação secundária dada ao caráter 

subjetivamente improdutivo e muitas vezes desperdicioso dos bens econômicos e materiais 

que nela são investidos.  

 O alcance desse julgamento é aflorado pelos resultados minimamente sentido aos olhos 

dos “reformistas”, favorecendo a reprodução e internalização de diversas representações sobre 

a profissão docente. (NÚÑEZ; RAMALHO, 2004), (TARDIF; LESSARD, 2005).  

 Para Popkewitz (1997), os estudos da Sociologia Clássica acrescentam relevantes 

aspectos às profissões, entre as quais a da docência, possibilitando inúmeras reflexões sobre 

as perspectivas históricas, políticas, sociais, ideológicas, psicológicas, etc. que circunscrevem 

seu processo de desenvolvimento.  

 Por isso, a docência deve ser compreendida na sua dinâmica, envolvida por fatores que 

movem diversos contextos e conjecturas em que se produz e reproduz. A esse respeito, 

julgamos necessário utilizar a seguinte afirmação teórica:  

  

 
 
Cada profissão apresenta sua própria caracterização 
histórica, disciplinar, sócio-econômica e política, o que 
ratifica a importância de estudar sua história, no sentido 
de aprofundar as especificidades e desenvolvimentos. 
Assim é possível compreender sua tendência de 
fortalecimento, desaparecimento, ou possíveis 
modificações nos diversos campos de atuação, o que 
implica na necessidade de explicar as profissões na sua 
gênese, desenvolvimento, tendências e perspectivas 
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susceptíveis de mudança. (RAMALHO; NUÑEZ; 
GAUTHIER, 2003, p. 49). 

 

 

 

 Trata-se de um argumento que concebe a profissão docente configurada em novas 

estruturas e características que vão sendo conjugadas ao longo do processo evolutivo da 

profissão, ao mesmo tempo, desembocando nas condições de trabalho que marca a atividade 

docente, mas que tem inibido o nível de satisfação profissional provocando movimentos 

contrários ao desenvolvimento pretendido. 

 Assim, cada vez mais discutida, a profissionalização docente inserem importantes 

elementos para compreender o trabalho docente, sejam em relação as condições de trabalho 

enfrentadas no exercício da profissão, seja referente a satisfação profissional que se apresenta 

e se processa mediante essas condições, como discorremos na análise seguinte.  

 

1.1.UM CENÁRIO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E DA SATISFAÇÃO DOCENTE.  

 

 

 As problemáticas das condições de trabalho e da satisfação docente assumem 

atualmente grande importância nos estudos da profissionalização, especificamente, quando 

tratada sob a ótica do profissionalismo docente.  

 Muitos são os desafios que se põem para o exercício da docência que extrapola a esfera 

da sala de aula, em função de que há alguns anos o docente se vê diante de várias 

interrogações sobre sua atividade profissional, e no momento se volta para a exigência de 

mudanças do espaço de trabalho (e da profissão em si mesma) convertidas no 

desenvolvimento da profissionalização.  

 Algumas mudanças são consideráveis e alimentam expectativas de que a 

profissionalização possa trazer melhorias nas condições de trabalho e institua a satisfação 

plena pela docência. Entre as propostas estão: o redimensionamento da formação 

(continuada), a renovação das práticas de ensino, a construção da autonomia para tomada de 

decisões, a criação de processos flexíveis de gestão e de organização do trabalho, como 

elementos predispostos a atender as demandas do profissionalismo docente. 

 O núcleo da problemática requer a compreensão de caráter histórico e sociológico, ao 

menos interpretativa, sobre o cenário contraditório que descortina as condições de trabalho 
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dentro do percurso de mudanças atuais, visto que a imersão dos problemas que manifestam 

dela, tanto de ordem sócio-estrutural como material tem projetado nas escolas e interferido no 

nível de satisfação docente sobre a profissão.  

 Isso nos leva a pensar a docência como uma atividade multifacetada, envolvida numa 

rede complexa de situações objetivas e subjetivas, já que nela também insere aspectos sociais 

e psicológicos que merecem interpretação, pois incluem as motivações e as perspectivas 

docentes em relação à situação das realidades adversas de trabalho. 

 Com efeito, podemos reiterar que o ritmo acelerado das tecnologias e as fortes pressões 

competitivas do mercado de trabalho para o seu acompanhamento provocam rápidas 

transformações nas condições de trabalho e nos processos de organizações das profissões, 

modificando as relações e os espaços de trabalho em diversos setores, entre eles, o da 

docência.  

 De igual maneira, o fenômeno de comunicação global faz com que a informação circule 

numa velocidade tão vertiginosa, que tanto influencia como é influenciada pelas dinâmicas 

sócio-econômicas e políticas dos diversos contextos, inclusive, pelas culturas e saberes que se 

re/produz nessas conjecturas.  Esse fenômeno torna-se propício à disseminação rigorosa de 

modelos profissionais que são copiados como ideal para o desenvolvimento de qualquer 

profissão.   

 Em face disso, alguns avanços são perceptíveis no mundo das profissões, ora mantendo, 

ora alterando características profissionais que são exigidas dos profissionais, a fim de que 

emitam respostas seguradoras da ordem de mudanças econômicas. O processo é gerado pela 

transposição de projetos idealizados para o campo econômico e que num sentido de renovação 

aflora em diversos setores (político, social, educativo...) subsidiando, de igual maneira, as 

reformas de ensino. (BARRIGA; ESPINOSA, 2001). 

 Novos perfis são exigidos e dão formas às condutas e atitudes que se esperam do 

profissional frente à profissão. Não há mais como admitir um profissional passivo e sim 

reflexivo. Nem segregado as normas gerais, mas autônomo no poder de iniciativa e de tomada 

de decisão sobre o trabalho. Muito menos seletivo nas funções que desempenham, pois que 

deve abarcar maior fundamentação e conhecimentos necessários ao exercício da profissão.  

 Embora a expansividade das metas seja aplicada para o campo econômico coloca em 

evidência a educação, permitindo uma flexibilidade na organização do trabalho em vários 

contextos. Nessa direção, abrem perspectivas de envolvimento coletivo nas decisões e nas 

finalidades dos programas implantados nas escolas, cuja Reforma no Ensino Médio possibilita 
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a inserção dos docentes em tal processo, resultando numa maior abertura tanto para discutir as 

mudanças no currículo como para criar uma nova ordem de organização escolar.  

 Entretanto, os efeitos positivos não se limitam as essas questões, até por que não isenta 

as instituições escolares de passar pelo crivo da participação dos cidadãos e dos órgãos 

oficiais, onde se observam intervenções de naturezas externas sobre o trabalho docente, já que 

trazem “planos” que orientam a execução de avaliações freqüentes e periódicas, que tanto 

expõe a escola como o docente para que alcancem os resultados esperados. O docente, por sua 

vez, se vê pressionado pela sociedade e pouco apoiado pelas estruturas normativas, passando 

a internalizar o fracasso de não conseguirem cumprir com os ideais da proposta, manifestando 

sentimentos plurais em relação à profissão.  

 Uma forte justificativa desse impasse, advém do fato de que a docência se processa e se 

desenvolve dentro de uma estrutura social hierarquizada, muitas vezes adversa das 

necessidades profissionais. Estas são agravadas pelas exigências atuais que ladeiam o mundo 

do trabalho, para que o docente desempenhe vários papéis na instituição de ensino e num 

estado de equilíbrio entre as várias dimensões da educação que vão qualificar a oferta de 

ensino para a sociedade. (AZZI, 2002). 

 Merecem destaque, os condicionantes historicamente reconhecidos da estrutura 

normativa e institucional que a escola desenha, incidindo no desenvolvimento de uma 

atividade profissional que se valoriza nas relações sócio-profissionais produzidas a partir das 

unidades políticas, sociais, econômicas, culturais, ideológicas, etc. de vários sentidos e 

dimensões (valores, crenças, representações, conhecimentos...).  

 Tradicionalmente, elas fragmentam-se nos diferentes contextos e nas percepções 

profissionais, mas se perpetuam na estrutura de organização das unidades de Ensino Médio 

(lócus de materialização do trabalho docente aqui discutido). Daí a forte pressão para que os 

profissionais emitam respostas favoráveis aos anseios da sociedade, impelindo para um desejo 

de corresponder a tais exigências.  

  Essa compreensão nos leva a perceber como o docente do Ensino Médio se comporta, 

internaliza e dá significados às metas e valores propostos pela Reforma de Ensino dentro de 

um contexto pré-determinado. A eles são exigidas respostas positivas diante da escolha 

profissional e frente às determinações aplicadas sem, no entanto, consultá-los quais reais 

condições de trabalho merecem e como elas podem interceder na sua satisfação profissional.   

 Assim, consideramos que a dinâmica de variáveis materiais (espaço físico, estrutura da 

escola, recursos disponíveis, etc) e simbólicas (organização do trabalho, remuneração, valor 

social do trabalho, relações pessoais e profissionais...) conjugam princípios intervenientes no 



 27

exercício profissional docente e interferem diretamente nos processos e resultados do 

trabalho, sendo razoável citar, sem abandonar o marco de referência das condições de 

trabalho, da satisfação e expectativas profissionais, a relação que a escola possui com a 

sociedade e a valorização social que se atribui à escola dentro da estratificação social.  

 Esse registro se aplica à escola por se constituir num espaço legitimo que busca 

promover a qualidade do ensino, ao mesmo tempo, atribuindo importância ao trabalho 

docente. Porém, a lógica do reconhecimento social que se reclama para a docência se dilui 

quando não se discutem alternativas de valorização das condições de trabalho no interior das 

instituições escolares e as motivações que leva o professor a seguir ou não na carreira 

docente.  

 Importa compreender que o debate sobre o trabalho docente no Ensino Médio e a 

condição do docente como profissional, se desenvolve no seio da diversidade de sentidos que 

a profissão tem nos contextos específicos das escolas e no próprio desenvolvimento dos 

sistemas educacionais. 

 Sobre esse enfoque, Nuñez e Ramalho (2004) discutem que a docência supera 

limitações do próprio conceito de profissão quando compreendida dentro do processo de 

profissionalização, tanto no âmbito específico (as escolas e as agências formativas) como nos 

mais gerais (políticas de formação, pesquisas sobre a docência, documentos oficiais), 

buscando situá-la como uma atividade profissional socialmente e historicamente construída.   

 Naturalmente, a noção de valor social do trabalho docente aponta para a 

profissionalização implicada num novo profissionalismo docente, envolvendo de maneira 

autêntica o docente por busca de projeção profissional e por valoração da sua profissão 

mediante melhorias das condições de trabalho, que lhe traga satisfação profissional e pleno 

desenvolvimento na profissão. (TALBERT; MC LAUGHLIN, 1996), (HYPÓLITO, 1999), 

(TARDIF; LESSARD, 2005).  

 Entretanto, os docentes convertem suas práticas profissionais em modelos pré-existentes 

de organização do ensino e adicionam novas maneiras de trabalhar com referências nas 

alternativas de mudanças postas pelas políticas educativas, criando contradições plurais. 

 Imbernón (2001) ao tratar da relação entre reformas de ensino e contexto escolar nos 

proporciona um debate sobre como as alternativas de soluções para os problemas gerais da 

educação vem projetando alguns propósitos contrapostos ao desenvolvimento profissional, 

pois muito embora se balize na profissionalização docente (centrada na formação), as 

iniciativas são fragmentadas e incoerentes com as infra-estruturas do espaço de trabalho, 

necessidades que são básicas para que ocorra satisfação profissional.   
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 Geralmente, as idéias colocadas nas Reformas se apóiam em critérios que resultam 

fortes pressões para o docente executá-las e empreenderem na sua prática, sem que tragam 

bem-estar no ambiente de trabalho, levando-o a responder de forma negativa e minimamente 

pró-ativa em relação às determinações em voga.  

 Apesar das intenções das políticas globais para que os sistemas de ensino busquem 

projetar melhorias na profissão docente e se voltem à promoção da qualidade educativa via 

profissionalização, ainda não se tem percebido grandes melhorias no exercício do trabalho 

docente, pois muitas vezes se amparam em medidas uniformes e distintas das necessidades 

profissionais docentes.  

 Já algum tempo, que algumas pesquisas têm gerado consensos ao condenarem 

concepções inspiradas nas políticas neoliberais, segunda as quais o docente é visto como 

responsável pelos resultados medíocres de aprendizagem apresentados pelos alunos nos 

modelos avaliativos aplicados em diversos países, culminando numa discussão precipitada 

sobre a atuação docente causando, ao mesmo tempo, insatisfação docente sobre o papel que 

representa na evidente problemática. (GAUTHIER; TARDIF, 1998), (TORRES, 2000), 

(TEDESCO, 1999).  

 Tedesco (1999) coloca que durante anos, a atuação profissional passa por julgamentos 

desfavoráveis que foram, inclusive, perpetuados pelas teorias críticas da educação (em 

mudança), colocando o docente como principal reprodutor das relações sociais de domínio 

expressa pela discriminação dos alunos de origem social, étnica e cultural.   

 Sinceramente, não há como negar que as discussões feitas nas últimas décadas sobre 

rendimentos escolares incitam franco debate a respeito da profissionalização docente, mas de 

forma volumosa traz um caráter insuficiente para os anseios da profissão, mediante a qual 

submetem o docente à pré-julgamentos diante de avaliações que enaltecem baixos 

rendimentos de alunos e põe em questão sua capacidade profissional.   

 Esses aspectos são discutíveis, visto que no cerne do debate sobre profissionalização 

docente os princípios mais difundidos nas Reformas Educativas (entre elas as do Ensino 

Médio), primam pela composição da docência com garantias de qualificar o trabalho docente 

a partir de investimento na formação (instituição de mudanças nas práticas profissionais) e na 

reelaboração do currículo, mas despreza outros aspectos ligados a profissão.  

 Para Tardif e Lessard (2005) soma-se a essa questão, as interpretações das pesquisas 

sobre educação que muitas vezes se atém às discussões sobre pedagogia, didática, tecnologias 

de ensino, conhecimento, cognição e aprendizagem, sem levar em conta fenômenos como: 

tempo de trabalho docente, números de alunos, diferenças e dificuldades destes, natureza das 
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disciplinas curriculares, recursos disponíveis, dificuldades presentes, relação com os colegas e 

com os especialistas, conhecimentos necessários sobre a profissão, controle administrativo e 

burocrático da administração, divisão e especialização do trabalho. Esses fenômenos são 

pertinentes e devem ser desconsiderados nas discussões sobre a docência, pois podem mover 

as condições do trabalho docente e de algum modo, levar o docente a expor sua satisfação na 

profissão. 

 Por outro lado, estudos sustentam que apesar da estratégia montada no campo educativo 

para estabelecer prioridades a fatores distintos das reivindicações históricas dos docentes, esta 

acaba se abrindo para uma gama de discussões dos aspectos relacionados às condições de 

trabalho e a satisfação profissional sobre a profissão. (COSTA, 1995), (VEIGA; ARAÚJO, 

1999), (TEDESCO, 1999), (FULLAN, 2002), (LÚDKE; BOING, 2004), (TARDIF; 

LESSARD, 2005). 

 Todavia, as principais linhas formuladas no campo educativo brasileiro no que tange o 

Ensino Médio são duramente criticadas quando contêm aspectos genéricos sobre a 

profissionalização docente, se propondo a unicamente discutir formação e proposta curricular 

como medidas emergenciais à superação dos problemas de ensino.  

 Alçamos dos estudos do profissionalismo docente discussões sobre condições adversas 

de trabalho como negação das necessidades específicas para a qualificação da docência e que 

estão diretamente relacionadas com a infra-estrutura do espaço de trabalho, desvalorizações 

profissionais, investimento na carreira, salário, organização do trabalho, condições físicas e 

materiais. (ENGUITA, 1991), (NÓVOA, 1992), (COSTA, 1995), (HARGREAVES; 

GOODSON, 1996), (VEIGA; ARAÚJO, 1999), (HYPOLITO, 1999), (NUÑEZ; RAMALHO, 

2004). 

 Há muito se reivindica solucionar os problemas dos docentes do Ensino Médio por 

meios de diversos fatores (recursos disponíveis, melhoria das estruturas dos prédios escolares, 

remuneração digna, organização do trabalho, construções das relações interpessoais com 

colegas da profissão, entre outros) como aspectos que farão à diferença na auto-realização 

docente. (VEIGA; ARAÚJO, 1999), (NÚÑEZ; RAMALHO, 2004). 

 De forma a serem permanentemente aprofundados nas discussões da profissionalização 

docente e no contexto de trabalho, compreendemos a necessidade de atribuir maior atenção a 

tais fatores. Caso contrário, se fragmentam as discussões do profissionalismo docente no 

Ensino Médio, impedindo uma análise apurada de como pode se correlacionar com a 

satisfação profissional ou de como se produz benefícios para o desenvolvimento da profissão.  
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 A realização de um debate sobre condições de trabalho não tem sido suficiente, 

permitindo que haja interpretações sobre como a Reforma do Ensino Médio reforça entre os 

docentes um sentimento de descaso com que são tratados problemas inerentes do ambiente de 

trabalho, introduzindo maiores obstáculos nas expectativas profissionais. Esses problemas 

geralmente ocorrem de forma macro estrutural, mas estão ligados a estímulos simbólicos e 

materiais particularmente construídos no interior da profissão, e que muitas vezes a busca por 

soluções independem das iniciativas profissionais. (NUÑEZ; RAMALHO, 2004).  

 Partindo desse princípio, ponderamos que as condições de trabalho e a satisfação 

profissional conjugam elementos da profissionalização docente e são componentes causadores 

de impactos no trabalho docente, pois bloqueiam possibilidades de avanços na esfera do 

profissionalismo docente. As fragilidades de tratamentos sobre elas potencializam e abrem 

lacunas na satisfação profissional perante a profissão docente. 

 Embora no momento não se pretenda estabelecer princípios de diferenciações, criamos 

um laço temporal para refletir as investigações em torno da problemática das condições de 

trabalho e da satisfação docente inserida no enfoque da profissionalização docente.   

 Em relação às condições de trabalho tem sido muito mais explorada no âmbito do 

profissionalismo docente, como iremos refletir adiante, em detrimento dos estudos 

relativamente escassos acerca da satisfação profissional que geralmente aparece vinculada a 

pesquisas sobre motivação, identidade do professor e mal-estar docente, posta 

respectivamente em investigações de Jesus (1996), Estrela (1997), Esteve (1999), Noronha 

(2001), Codo (2002), Santos (2003), Delcor (2004) e Bolivar (2004) entre outros. 

 Sobre satisfação profissional docente, os primeiros estudos têm enfoque no campo 

psicológico, trazendo análises das relações desta com a qualidade de vida associada à saúde 

mental e meio familiar. Esses estudos ganham sentido com a expansão democrática do ensino 

a partir da década de 1980, aflorado pela demanda de alunos no interior das instituições 

escolares e incidindo na manifestação dos primeiros indicadores de (in) satisfação docente. 

(NÓVOA, 1992).  

 A constatação de que o exercício da docência não se configura apenas por elementos 

que causam ora insatisfação, ora satisfação ocorre a partir de meados do século XX, quando 

começam a surgir com mais intensidade demonstrações de descontentamentos relativos ao 

trabalho docente.  

 Apesar da temática da satisfação profissional tornar-se interesse nos estudos das ciências 

da educação a partir desse período, aparece na sua interface aspectos eminentemente do 

campo da psicologia, cujas referências se voltam para a vertente da (in) satisfação profissional 
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integrada às clássicas formas de manifestá-las, ou seja, através do descontentamento e mal-

estar docente.   

 Considera-se que os estudos sobre satisfação profissional são relevantes e abrem novas 

discussões teóricas no campo psicológico, repercutindo no âmbito sócio-educativo, pois 

apresentam importantes reflexões para analisar o trabalho docente. (NÓVOA, 1992), 

(ESTRELA, 1997), (SANTOS, 1999). 

 Uma importante análise feita desmistifica o tratamento uni fatorial sobre os valores que 

os profissionais carregam acerca da profissão, segundo o qual, qualquer fator pode ser 

simultaneamente motivo de insatisfação ou contemplação sobre o trabalho.  Em face disso, 

registramos que tal constatação baseia-se na teoria de Herzberg (Apud SANTOS, 1999) que 

desenvolvem em 1959 pesquisas sobre aspectos agradáveis e desagradáveis no campo 

profissional e identifica respostas diferenciadas quando os investigados se referem à 

insatisfação e a satisfação profissional.   

 Para o pesquisador citado por Santos (1999) a teoria dos dois fatores postula que as 

pessoas possuem dois grupos de necessidades independentes:  

a) as motivadoras (inserem realização, reconhecimento, responsabilidade sob o trabalho em si, 

possibilidade de crescimento e desenvolvimento na carreira) sobre os quais obedecem a uma 

dinâmica de crescimento que conduz a satisfação ao longo prazo;  

b) as contextuais (incluem fatores como salário, supervisão, políticas de organização e gestão, 

relações institucionais e profissionais, condições de trabalho, estabilidade na carreira) que 

seguem numa dinâmica minimizadora das pressões no interior da profissão e que são 

causadoras de sofrimentos para alcance da satisfação em curto prazo.  

 A centralidade da exposição salienta o importante papel da satisfação profissional no 

campo das ciências sociais. Revela não haver menor indício de ambigüidades sobre o sentido 

que o docente apresenta em relação ao seu trabalho, tanto no campo psicológico como sócio-

educativo, muito embora de forma particularizada tal categoria se manifeste, implicitamente, 

nos estudos da profissionalização docente quando se refletem as condições de trabalho e a 

debilidade do sistema de ensino.  

 Dessa forma, essas categorias merecem uma discussão produtiva por se constituírem em 

fatores determinantes para desvendar a situação em que se encontra a carreira docente, 

desmistificando algumas estratégias montadas para o enfrentamento das situações adversas de 

trabalho. Sem adotar uma posição essencialmente psicossocial sobre a satisfação profissional, 

mas em vista a refletir acerca da correlação com as condições de trabalho e a expectativa 

profissional, procuramos analisar como os estudos da profissionalização docente desvendam 
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os crescentes problemas pelos quais passam o docente no campo de atuação, onde a tônica de 

tais categorias se faz presente. 

 

1.2. PROFISSIONALIZAÇÃO NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO. 

 

 

 O importante papel dos docentes do Ensino Médio no século XXI é preponderante no 

debate atual, sobretudo, em termos da função social que exercem na escala das necessidades 

da sociedade em obter serviços educacionais de qualidade. Essa importância vem sendo 

sustentada na medida em que se observam problemas resultantes das elevadas taxas de 

repetência, de evasão e da baixa média de conclusão dos alunos no Ensino Médio, fatores que 

tem comprometido a referida modalidade de ensino. (BRASIL, 2007).  

 O conjunto das reflexões sobre os fins da educação e, conseqüentemente, dos docentes 

do Ensino Médio constitui uma contribuição que revelam as preocupações e interesses 

existentes em relação à profissão docente.       

 É no percurso sócio-histórico da profissionalização que pesquisas consideráveis têm 

tratado a docência de forma complexa e heterogênea ao demonstrar a situação que o docente 

do Ensino Médio compartilha no exercício da profissão, nos permitindo pensar sobre que 

caminhos levam esses profissionais ao desenvolvimento pretendido. (NÓVOA, 1992), 

(POPKEWITZ, 1997), (TARDIF; LESSARD; GAUTHIER, 2002), (RAMALHO; NÚÑEZ; 

GAUTHIER, 2003). 

 Em decorrência disso, na medida em que se acentua sua importância nas investigações 

educativas e nas políticas de ensino, maiores exigências vão sendo apontadas para o efetivo 

desempenho docente vinculado ao aditamento de novas características profissionais. 

 A situação é refletida no Brasil quando se percebe que a Reforma do Ensino Médio tem 

insistido no desenvolvimento de propostas voltadas a elevação do nível de formação 

associada a investimento contínuo na carreira, bem como a criação de diferentes 

procedimentos curriculares a serem postos em práticas no interior das instituições escolares 

gerando múltiplos desafios para que o docente se adapte e altere sua forma de trabalho. De 

certa maneira, isso tem criado um vendaval de questões sobre o que se faz necessário à 

organização do campo profissional docente e das novas condições para exercer a profissão.   

 A forma de conduzir propostas para o campo da docência no Ensino Médio abarca 

mudanças substanciais provocadas por efeitos coercitivos e com múltiplos reflexos nas 

práticas educativas, na forma de gestão do trabalho e nas relações estabelecidas no ambiente 
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escolar, modificando as condições concretas de trabalho que se vê diante de tímidas melhorias 

revestidas por aspectos ilusórios de desenvolvimento.  

 Assim como outras modalidades de ensino, a Reforma do Ensino Médio vem 

estruturada por medidas paliativas e superficiais de re-profissionalização centrada 

exclusivamente na reformulação do currículo, na adoção de novas práticas profissionais a 

partir de novas formas de organização do espaço de trabalho, sem que se ampliem discussões 

sobre condições de trabalho e satisfação profissional docente, atribuindo um papel secundário 

a tais categorias.  

 Embora as condições de trabalho estejam integradas ao processo de discussão da 

profissionalização para o aperfeiçoamento do profissionalismo docente, inclusive, 

sobressaindo como existência material na formação e na realidade concreta do trabalho 

docente, as medidas adotadas pelas “Reformas” trazem argumentos medianos sobre sua 

interferência na condução do trabalho docente. 

 Veiga e Araújo (1999) observam a existência de processos desqualificadores pautados 

por baixos salários e más estruturas das instalações escolares. Para os pesquisadores, a 

solução para tais questões deve anteceder a proposta de renovação dos currículos criando um 

ambiente favorável a sua implantação. Contrariando uma ordem lógica, causam uma série de 

insatisfações sobre tais fatores imprimindo desvalorização à docência.   

 Braslavsky (1999) ao tratar das condições de trabalho no contexto profissional, coloca 

que a docência passa por um processo de desprofissionalização em vias de construir a 

profissionalização, pois ao considerá-la como um parâmetro para o desenvolvimento da 

profissão docente há de se observar que muitos aspectos precisam ser ajustados. 

 A análise feita por Braslavsky (1999) sobre condições do trabalho docente põe em 

relevo a existência de um conjunto de questões referentes à valorização social da docência, à 

baixa remuneração, as exigências acerca da responsabilidade do professor, as excessivas 

jornadas de trabalho, as exposições arriscadas no ambiente de trabalho e as situações adversas 

encontradas neste. 

 É importante reflexionar sobre uma série de problemas historicamente acumulados no 

interior da docência do Ensino Médio. O intuito é identificar em sua estrutura, características 

que dão sentido aos objetivos da profissionalização, pois muitas vezes nos deparamos com 

uma demanda crescente de situações atribuladas no espaço de trabalho que limita formular 

argumentos lógicos para o processo de desenvolvimento docente.  

 Partindo desse princípio, podemos extrair dos estudos da profissionalização, alguns 

fatores que se mostram favoráveis ao desenvolvimento profissional docente. Estes fatores 
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incluem: sentimento de responsabilidade perante a profissão; busca pela melhoria da 

formação que proporcione desenvolver maiores competências; diminuição da absorção de 

pessoas que não possui formação adequada para assumir determinadas áreas de ensino; 

crescimento de anos de estudos; tendência a se especializar e a dividir o trabalho entre as 

disciplinas. (ISAMBERT-GYARMATI Apud LÜDKE; BOING, 2004).  

 Outros aspectos são expostos por Isambert-gyarmati (Apud LÜDKE; BOING, 2004) de 

forma a discutir seus efeitos negativos para a profissionalização, indicados pela diminuição da 

autonomia profissional da classe que sofre interferências externas; da remuneração abaixo da 

qualificação profissional; da diversidade de formação e de experiências singulares, inclusive, 

profissionais; da multiplicidade de vias de formação e do processo de desindicalização, 

afetando de forma precisa o ambiente de trabalho e diluindo as aspirações docentes para 

alcançar o desenvolvimento profissional. 

 Outros fatores citados por Veiga e Araújo (1999) sintetizam situações sobre as quais 

passa o docente para se manter na profissão, tais como: condições desfavoráveis das 

estruturas escolares, má remuneração, escassez de recursos materiais e tecnológicos, 

inexistência de cultura organizativa do trabalho, relações interpessoais conflituosas, entre 

tantos outros que contribuem para a degradação do trabalho docente.   

 Dessa forma, algumas justificativas teóricas expõem como razão básica para a 

degradação do trabalho docente a proletarização do trabalho docente, que tem provocado um 

movimento inverso à profissionalização. Embora não se possa falar em consenso, o eixo 

central da teoria da proletarização considera que os docentes, enquanto categoria profissional 

sofreu e sofre transformações nas condições de trabalho e nas tarefas que realizam em função 

das dinâmicas variáveis do mundo produtivo (ENGUITA, 1991), (COSTA, 1995), 

(CONTRERAS, 2002). 

 Desse modo, a teoria da proletarização coincide com a evolução do capitalismo, que a 

partir do século XVIII altera com força total a organização do trabalho e atribuem diferentes 

características às profissões.   As discussões sobre o profissionalismo docente são bastante 

sugeridas dentro da ótica da teoria da proletarização, prevalecendo elementos que remota do 

século XVIII (época do apogeu do capitalismo).  

 Dentre as características existentes constam à renovação de práticas de trabalho aliada à 

formação profissional intrinsecamente ligada ao mundo do trabalho, segundo a qual, requer 

mão-de-obra qualificada para atender os anseios dos modernos aparatos tecnológicos e exige-

se do trabalhador, desde então, novos perfis profissionais vinculados às capacidades 

intelectuais do trabalho.  
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 A carga de subjetividade que sustenta tal idéia arrazoa que as ações praticadas objetivam 

construir competências técnicas coerentes às expectativas da ideologia dominante do mercado 

de trabalho.  Tradicionalmente, a reestruturação da economia e dos meios de produção tem 

por pano de fundo sanar um acúmulo de problemas relacionados à exclusão de parte da 

população dos bens e serviços, além da tentativa de minimizar os efeitos da precarização das 

más condições de trabalho. (ENGUITA, 1991). 

 Por isso mesmo, cada vez mais se adota medidas voltadas à qualidade de vida da 

população e a geração de emprego, cujo papel da educação configura maior importância na 

organização social e econômica dos países que lutam por desenvolvimento. A educação surge 

como eixo propulsor para conduzir a classe trabalhadora aos padrões exigidos pela economia 

secular. Insere-se aí, uma nova visão de que seja fundamentalmente necessária às aspirações 

do mundo produtivo modelando, inclusive, a profissão docente em face dessas novas 

características.  

 Atenta a isso, a conversão do docente em profissional torna-se indispensável às linhas 

gerais da educação e reclama a transição de modelos de gestão com muito mais flexibilidade, 

descentralizado e com maior autonomia na organização do trabalho docente.   

 Merece menção, que o processo de proletarização docente traz um caráter 

aparentemente técnico-ideológico, gerando efeitos contrários para a docência, não apenas em 

termos da perda de autonomia sobre o processo de trabalho, mas de desinteresse e falta de 

envolvimento com a profissão. (ENGUITA, 1991), (COSTA, 1995).  

 As implicações se voltam à natureza das políticas públicas que tem investido, nas 

últimas décadas, de forma centralizada nas padronizações em algumas atividades que são 

inerentes ao exercício docente, impondo forte exclusão profissional sobre os métodos de 

ensino, planejamentos e avaliações. (VEIGA; ARAÚJO, 1999).  

 Para os pesquisadores acima citados, a evidência do processo de precarização do 

trabalho docente também é sentida e realçada pela perda do prestígio, do poder aquisitivo, das 

condições de vida e, sobretudo, da falta de respeito à satisfação docente pelo exercício do 

magistério, tendo levado a profissão a um estado de declínio.  

 Essa idéia de precarização está intrinsecamente relacionada à desprofissionalização do 

magistério, conduzindo recuos no processo de profissionalização docente frente ao mercado 

que se torna cada vez mais heterogêneo, precário e com excessiva carga de responsabilidade 

para o docente. (LÜDKE; BOING, 2004).  

 Atualmente algumas abordagens têm discutido os caminhos que levam as 

transformações nos sistemas de ensino com benefícios e resultados mais expressivos para a 
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docência.  Uma delas fundamenta-se no novo papel docente mediante a cultura de reformas 

educativas, que como figura central, deve está à frente de todas as decisões que favoreçam as 

transformações educacionais.  (TEDESCO, 1999), (TORRES, 2000), (BARRIGA; 

ESPINOSA, 2001).  

 A outra reconhece que a formação não pode ocorrer dissociada da autonomia contextual 

em que situa a profissão docente, principalmente, por envolver decisões tomadas pelo grupo 

social de pertencimento. O enfoque dessa tendência é de valorizar aspectos que levam a 

“promover a preparação de docentes reflexivos, que assumam responsabilidades perante o 

próprio desenvolvimento profissional e participem como protagonistas nas políticas públicas” 

(NÓVOA; 1994,  p. 25).  

 Reconhecemos a partir do estudo de Tedesco (1999), que a indissolúvel relação entre os 

docentes e as concretas medidas planejada para sua formação deve considerar a adoção de 

políticas públicas integrais, abrangendo de forma geral, todas as questões educativas nas suas 

diferentes dimensões. Essa amplitude dos princípios formativos pode atribuir importância as 

variáveis que refletem as condições de trabalho e a satisfação docente pela profissão, 

sinalizando novas expectativas de desenvolvimento na carreira docente.   

 Contudo, se observa um resistente discurso nas tradicionais políticas educativas que 

embora ratifiquem avanços intersetoriais que levam melhorias para o trabalho docente 

(estabelecendo condições que asseguram a aprendizagem dos alunos) acabam interferindo nas 

possibilidades de soluções para os problemas da docência quando coloca o profissional 

docente a margem das decisões e lhe transfere as responsabilidades pelos maus resultados, 

gerando um descontentamento.   

  Sobre as reformas, Fullan (2002) tem assentado sobre a distância existente entre as 

propostas de mudanças e as reais necessidades dos docentes, pois apesar de atribuir a estes um 

papel fundamental, meramente se limitam a tratá-los como técnicos e executores das 

orientações que trazem, sem que os levem a refletir problemas pertinentes do seu trabalho.  

 Na própria revisão normativa da Reforma do Ensino Médio figuram entre outros fatores, 

que a qualidade da oferta do Ensino Médio mostra-se insuficiente na medida em que carece de 

insumos essenciais para o processo ensino-aprendizagem, citando três aspectos ligados a 

infra-estrutura das escolas tais como: biblioteca, laboratórios de ciências e de informática, 

além da falta de professores em determinadas áreas de ensino. (BRASIL, 2007). 

  Almeida (1999, p. 255) argumenta que a conduta das políticas reformistas é de ausentar 

os professores dos processos de elaboração sem levar em conta suas necessidades, suas 

satisfações, projetos e condições de trabalho.  Além disso, recai sobre o docente a 
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responsabilidades pela ínfima atuação quando sua prática de trabalho passa a ser usada como 

justificativas dos problemas provenientes da educação, se revestindo de diferentes formas de 

intervenções reguladoras que aumenta o controle sobre o trabalho docente. Assim, temos 

observado nos estudos das reformas educativas: 

 

 

 

Uma desqualificação do trabalho do professor e sua 
desvalorização profissional. A ele são impostas condições 
de trabalho deficientes e salários irrisórios, obrigando-o a 
uma atuação sem significado, pela qual acaba sendo 
sempre considerado responsável. (ALMEIDA, 1999, p. 
255).  

  

 

 

 Toda essa implicação acentua a importância de discutir a problemática da 

profissionalização docente na Reforma do Ensino Médio e que de forma oportuna possa 

enfatizar o papel docente na organização de seu trabalho, deslocando-se da idéia de culpá-los 

pelas crises existentes no sistema educativo, mas com fins de assegurar um caráter mais 

significativo às bases das competências e dos compromissos profissionais que devem de fato 

ser a eles correspondidos.    

 Torna-se temerário questionar a atuação profissional ou colocar o docente do Ensino 

Médio no centro da crise do sistema educacional desconsiderando as condições de trabalho e 

o contexto do exercício profissional, de modo que reduz às chances de analisar 

especificamente os problemas inerentes à profissão, além de causar descontentamento frente 

às demandas contraditórias as quais os docentes estão submetidos.  

 Reconhecemos que muitas das versões construídas para alcançar as metas de 

desenvolvimento da atividade docente (Planos Nacionais, Diretrizes Curriculares, 

Referenciais para Formação Profissional...) não foram suficientes. Recentes preocupações que 

integram a Reforma do Ensino Médio recaem na exposição pública sobre a debilidade da 

prática profissional docente mediante os índices alcançados em relação ao acesso e 

permanência dos alunos, que de tão presentes estabelece um mecanismo ideológico operando 

no docente uma identidade profissional limitada, visto a falta de mobilização social ou de 

consciência de grupo para discutir o caráter do papel que exerce na problemática. (NÚÑEZ; 

RAMALHO, 2004). 



 38

 Esse mecanismo leva o docente à cultura de incorporação das normas e regras 

estabelecidas por qualquer nível de colegialidade que reduz a estrutura de organização de 

classe (participações em sindicatos, associações, conselhos e colegiados afins), pois na 

ausência de consensos sobre os fins e meios da profissão docente, os profissionais acabam 

tomando pra si, princípios normativos de outras profissões como parâmetros comparativos.  

 A incidência desse fenômeno se dá em vista do escasso processo de socialização 

profissional, legitimando formas parcializadas de organização do trabalho que tão bem foi 

explorada nos estudos de Talbert e Mc Laughlin (1996).   

 Em contrapartida, algumas pesquisas já apontam avanços no Brasil, pois numa análise 

feita se percebe que a lógica do movimento em defesa da profissionalização docente e da 

melhoria da qualidade da educação nacional tem projetado uma nova imagem para a 

docência. (BRZEZINSKI, 2002), (RAMALHO; NÚÑEZ; GAUTHIER, 2003).  

 Embora, positivamente, alguns estudos têm se projetado com orientações que 

desmistificam a forma como será aplicado às políticas educativas, demonstrando quase 

sempre, constituírem um obstáculo para inserção do docente no processo de 

profissionalização, cada vez mais se concretiza entre os docentes, a consciência sobre seu 

desenvolvimento profissional, possibilitando avanços nos níveis de formação, na valorização 

do espaço de trabalho, nas mudanças de velhas práticas de trabalho e na certeza de que tanto 

no cotidiano, como nas lutas coletivas possam construir novas identidades profissionais. 

(TEDESCO, 1999), (TORRES, 2000).  

 A circunstância do processo dialético que move a Reforma do Ensino Médio imprime 

no docente um desejo de aperfeiçoamento das condições de trabalho, cria expectativa de 

valorização social que traga satisfação profissional com ganhos para o desenvolvimento da 

carreira, permitindo a recuperação da credibilidade profissional. O docente passa por uma 

nova configuração profissional, envolvida pelo fortalecimento das lutas por melhores salários 

e condições dignas de trabalho.  

 Entretanto, é preciso estar atentos às políticas educativas que enfatizam a formação 

docente e questionam a prática profissional, pois pressupõem que consideram unicamente 

aspectos relacionados à profissionalidade docente em detrimento do profissionalismo docente, 

onde inserem categorias pertinentes como: condição de trabalho, motivações profissionais e 

organização de classe.   

 Não o bastante se reconheça a importância dos docentes para produzir as transformações 

esperadas para o sistema educativo, viabilizar projetos pedagógicos e metas definidoras para a 
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prática docente não ocorre tão facilmente e só faz sentido a partir de uma nova cultura escolar. 

(NÚÑEZ; RAMALHO, 2004).  

 O estabelecimento de uma nova cultura no espaço de trabalho possibilita reconhecer o 

docente como sujeito ativo, possuidor de concepções, representações, crenças, atitudes e 

valores sobre sua profissão, vistos que estão impregnados por elementos psicossociais que se 

relacionam com o nível de satisfação profissional que apresentam mediante as condições de 

trabalho oferecidas. Insere-se aí, uma pertinente discussão sobre o papel exercido pelo 

docente do Ensino Médio diante de inúmeras cobranças que lhe são feitas sobre sua prática 

docente, porque nela estão contidos importantes elementos para enfrentar os dilemas da 

profissão.    

 Dessa maneira, atenuam-se as circunstâncias em que se exige maior adaptação da 

prática docente ao fenômeno de “reformas”, realçando a importância que sustenta para a 

profissionalização e com desdobramentos que darão novos contornos ao profissionalismo 

docente.  

 

1.2.1 Profissionalização, um processo demarcativo na prática docente. 

 

 

 A cada avanço nas pesquisas educativas, a docência tem se projetado de forma mais 

complexa em todos os pontos de vistas, exigindo uma renovação no plano das normas que 

regem a organização sócio-profissional docente e o redimensionamento das funções que 

exercem esse profissional na escala evolutiva da ordem econômica, política, social e cultural 

sob as quais pautam as estruturas ascendentes do mundo do trabalho. 

 Sem romper com a lógica estabelecida, a estratégia aponta para o entendimento de que a 

evolução da docência está muito mais associada a um conjunto de normas, de controles e de 

sanções que se colocam para o trabalho docente, do que para efetivas ações que imprimem 

melhorias nas escolas, e que como espaço de transformação do ambiente de trabalho possa 

implicar em satisfação profissional. (TARDIF; LESSARD, 2008).   

 Essa referência nos provoca mencionar como a tradição educativa em relação à 

intervenção institucional do Estado marca todas as decisões tomadas no âmbito do sistema de 

ensino, incidindo coerentemente nas soluções apontadas para a educação e na forma de 

organização que se ajusta ao contexto escolar. Essa por sua vez, também interfere nas práticas 

docentes, permitindo que a atividade docente passe a ser alvo de controle e condução dos 

interesses que emanam do Estado. 
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 Deste modo, a reestruturação econômica em seu processo de globalização constitui os 

eixos que representam as pretensões do Estado quando inserem novos valores e paradigmas 

de organização econômica e social, e de modo particular, submete à educação as profundas 

transformações em termos de organização, funções e objetivos.  

 Em relação a isso, podemos inicialmente ilustrar como alguns componentes históricos e 

sociológicos que retrata o Ensino Médio no Brasil expõem diferentes formas de organizações 

institucionais e modifica a estrutura curricular aferindo marcos na prática profissional dos 

docentes. A exposição delineia um quadro de problemas sócio-históricos como: massificação 

de estudantes, falta de coesão no trabalho, individualização, ausência de discussões em 

colegiado, falta de políticas de formação continuada, fragilidades teóricas de didáticas 

especificas e de saberes profissionais, dentre outros que transita no imaginário das práticas 

educativas. (VEIGA; ARAÚJO, 1999), (NÚÑEZ, 2007).  

 Assim, conjeturamos que apesar do constante apelo pela profissionalização docente, 

poucos avanços são notáveis em relação à organização do Ensino Médio e de seu 

desdobramento na prática docente, pois as políticas públicas vêm expressas por revisões 

curriculares e distintas orientações formativas que embora alterem não conseguem construir 

novas acepções sobre prática docente, operando-a no sentido de adequá-las às exigências do 

mercado. 

 Os argumentos que sustentam as recomendações trazem como pretensão a de instituir 

um sistema de evolução na carreira (apoiado pelo princípio de melhoramento de desempenhos 

e de competências para exercer a profissão) e de aperfeiçoamento da formação (continuada), 

como medidas que visam à qualificação do ensino a partir do desenvolvimento da 

profissionalização.  Esse princípio é citado como aspecto que fará a diferença na prática 

docente trazendo melhoria nas condições de trabalho e se propõe oportunizar o docente a 

obter crescimento profissional implicado na satisfação pela profissão.  

 O panorama feito permite discorrer que os elementos que configura a prática docente no 

exercício de atuação e a profissionalização docente estão fortemente entrelaçados nas normas 

institucionais do contexto de trabalho, e que ligados a outros fatores interferem na 

organização do trabalho docente.  Por isso, ao situar prática docente compreendemos também 

a inserção de outros condicionantes sócio-profissionais da docência (organização do trabalho, 

tempo, recursos materiais e didáticos, condições de trabalho, relações pessoais e 

profissionais...) implicados diretamente no exercício profissional e situados numa ordem 

hierárquica que delineia a tomada de decisões no trabalho.  
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 Uma explanação sobre prática docente endossa tal argumento e ampara o valor social 

que esta sustenta:  

 

 

  Ao considerar a atividade docente como expressão do 
saber pedagógico e este ao mesmo tempo, fundamento e 
produto da atividade docente que acontece no contexto 
escolar, numa instituição social e historicamente 
construída, estamos dizendo que o trabalho docente é 
uma prática social. Prática que se faz no cotidiano dos 
sujeitos envolvidos, e que, portanto nela se constituem 
como seres humanos. (AZZI, 2002, p. 43).  

 
 
 
 
 
 Trata-se de uma posição teórica que realça o valor que prática docente possui na escala 

social, sobretudo, no contexto específico e mais geral do sistema de ensino. Por isso mesmo, 

que a interferência daquilo que se executa no interior da profissão, concebido como prática 

docente torna-se pertinente para melhoria do sistema educacional e muito mais para o lócus 

de atuação (a escola), devido à particularidade do contexto em que esta se produz e manifesta.   

 Como a prática docente se insere num contexto institucional regido por normas legais a 

serem cumpridas, ela passa a ser exigida como práxis efetiva para consolidação do trabalho 

docente. Práxis que precisa corresponder às expectativas da profissão a partir da visibilidade 

de resultados positivos.   

 Porém, cada instituição possui sua lógica de funcionamento (normas institucionais, 

condições materiais, recursos físicos e humanos, organização escolar de espaço e tempo, 

prioridades de trabalho coerente a proposta de ensino, entre outros) que devem ser negociadas 

entre direção, coordenação, professores, alunos e família para estabelecer níveis de 

autonomias variáveis, no entanto, consensuais para as decisões das práticas educativas.  

 Algumas posições sobre a docência nos respaldam a tecer considerações de que o 

sistema de organização da atividade docente no contexto escolar é um tanto conflituoso em 

função das diferentes práticas sócio-profissionais existentes. Por isso, razoavelmente se 

buscam consensos para analisar a prática docente que deve ser exercida. (FREIRE, 1996), 

(SACRISTÁN; PÉREZ GOMES, 2000), (PIMENTA, 2002). 

 É preciso saber administrar os espaços e tempos necessários para refletir às práticas 

docentes, desde os tipos e formas de recursos disponíveis para promover o ensino de 

qualidade e atender às expectativas da comunidade em relação à instrução ofertada, além das 
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disposições de organizações que sustentam o caráter administrativo da escola, bem como os 

objetivos que acarreta o desenvolvimento profissional docente, pois isso poderá trazer um 

sentido de valor profissional e de pertinência no trabalho.  

 O estabelecimento de um espaço coletivo de discussão propicia uma cultura 

organizativa do trabalho e consolida o nível de participação nas decisões. Para Azzi (2002, p. 

39) diferentemente do “estágio carente de militância ou de mobilidade social, esse contexto 

embora se firme por conflitos, lutas, tensões e contradições, caracteriza-se num espaço no 

qual se processa influentes marcas das práticas habituais ou reconstruídas”, e deve partir do 

respeito que se atribui a singularidade das pessoas que compõem o espaço de trabalho. 

 Entendida dessa maneira, a prática educativa constitui distintas estratégias e formas de 

ação que traz em seu interior a composição de diferentes necessidades profissionais e 

formativas, mas que deve coexistir coerência entre os objetivos e as normas coletivas a serem 

construídas como práxis, viabilizando as transformações que se busca para o contexto escolar. 

 A focalização em torno de critérios negociáveis para a prática docente leva em conta as 

experiências construídas na profissão e os conhecimentos dos problemas enfrentados no 

âmbito de trabalho, incorporando não somente conhecimentos e destrezas advindas das 

experiências profissionais, mas as atitudes e compromissos que corroboram para o 

compromisso profissional.  Isso resulta numa compreensão da docência em suas dimensões 

sócio-coletivas dando culminância a novas práticas de trabalho que imprimirá melhorias 

profissionais. (SACRISTÁN; PÉREZ GOMES, 2000). 

 Visto dessa forma, concordamos com a afirmação de AZZI (2002, p. 43) de que a 

“prática docente é uma prática social baseada em aspectos históricos, sociocultural e 

econômico, engendrado a partir das relações que se estabelecem na sociedade e que são 

incorporadas noutros contextos”, tendo em vista que se renovam e dão novas formas de 

relações, num determinado tempo e espaço.  

A atividade docente enquanto práxis constitui uma prática social transformadora, 

mediada pelas finalidades da educação. Por sua vez, o trabalho docente se constitui, constrói e 

transforma-se dentro da dinâmica da vida social e profissional dos docentes com base nas 

relações que se estabelecem no campo de atuação, permitindo que possua um controle e uma 

autonomia mesmo que relativa sobre seu trabalho. 

 Núñez e Ramalho (2004) argumentam que apesar da consistência das normas 

contextuais e da cultura escolar, o docente goza de uma autonomia relativa, pois cabe a ele 

organizar a dinâmica na sala de aula. Dessa forma, o profissionalismo docente torna-se fruto e 
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resultado das interações entre as dimensões do trabalho docente e o contexto da prática 

profissional, embora não ocorra de maneira fácil.  

 Vale destacar, que o docente tem amargado ao longo da carreira alguns desafios para 

adequar sua prática profissional (experiências nem sempre reconhecidas e validadas), pois são 

notáveis as exigências de que ocorra numa perfeita coerência com as metas propositivas para 

a evolução do ensino. O freqüente apelo nos documentos oficiais visa incorporar 

procedimentos que permitam implicar o docente no artifício de auto-evolução, tanto no 

processo como nos resultados que se buscam para a docência, o que provoca um constante 

desafio a ser enfrentado em todas as propostas direcionadas para o ensino. 

 Contraditoriamente, o que se espera do docente, é que seja capaz de dar respostas às 

demandas do campo de trabalho a partir de estruturas organizativas criadas por outros.  Na 

escola de Ensino Médio, a qual se dirige essa discussão, vários e sérios problemas são 

apontados nesse sentido, entre eles, o da própria estruturação que tem impelido nas práticas 

sócio-profissionais modificações que não conseguem alterar as condições de trabalho e nem 

estimular as motivações docentes.  

 Temos visto na estrutura do Sistema de Ensino Brasileiro uma organização que 

corresponde à concepção de educação no limiar da instrução, cujos estudantes são postos em 

turmas por ordem de seriação (1º, 2º e 3º anos), idealmente homogênea quanto à disposição 

por faixa etária, com professores distribuídos em disciplinas e aulas programadas por rigidez 

de horários, estabelecendo um controle no trabalho pedagógico. (NÚÑEZ; RAMALHO, 

2004).  

 Essa forma organizativa do trabalho docente no Ensino Médio impõe limites à prática 

docente, pois se reduz a transmissão verbal do conhecimento marcada por mecanismo 

associado ao condicionamento operante.  É oportuno lembrar que essa teoria (do 

condicionamento operante) contribui para a compreensão dos fenômenos de aquisição, 

retenção, extensão e transferência de determinadas aprendizagens, mas criam processos 

parciais de aprendizagens ao instituir ensinos programados com base em reforços que geram 

expectativas de modificações de condutas sob efeito de estímulos externos. (SACRISTÁN; 

PÉREZ GÓMEZ, 2000).  

 Em relação à disposição das salas de aula, geralmente são turmas numerosas e há 

carências de professores em várias disciplinas, tanto em função da falta de motivação para o 

ingresso como de permanência na carreira do magistério, assim como também pela aplicação 

indiscriminada de justificativas em relação a custo-benefício da educação, que considera os 

docentes onerosos para economia e acaba impedindo novas contratações. 
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 Um ponto nefrálgico se refere à carência de professores no Ensino Médio em relação à 

demanda, tendo em vista que a situação profissional do magistério no Brasil denuncia a falta 

de professores, sobretudo, nas áreas de ciências, matemática, física, química e biologia, tanto 

nas séries finais do Ensino Fundamental como no Ensino Médio (BRASIL, 2007). 

 Essa preocupação vem sendo tratada num relatório produzido pela Comissão Especial 

do Conselho Nacional de Educação quando se refere à escassez de professores no Ensino 

Médio e faz referência à necessidade de 235 mil docentes no país, particularmente nas 

disciplinas já reportadas (BRASIL, 2007).  

 O documento aponta dados importantes sobre a diminuição do ingresso de jovens no 

magistério em decorrência dos baixos salários, das condições inadequadas de ensino, da 

violência nas escolas e de ausência de perspectivas profissionais. 

 Algumas pesquisas prenunciaram esse fenômeno, sob o qual extraímos de uma delas 

que:  

 

 
A questão da evasão dos professores deve receber um 
tratamento diferenciado no interior da questão mais 
ampla do prestígio social da profissão, uma vez que os 
baixos salários têm afugentado progressivamente os 
educadores. (VEIGA; ARAÚJO, 1999, p. 116).   
 
 
 
 
 

 Trata-se de um aspecto a ser examinado, considerando que a adoção de salários 

incompatíveis ao nível de satisfação profissional causa desdobramento na jornada de trabalho. 

Os professores acabam assumindo várias turmas e se deslocam para outras instituições a fim 

de complementar as remunerações pretendidas.  

 A situação adversa em que se encontra o docente também gera excessiva mobilidade 

sócio-profissional, reduzindo o nível de participações nos planejamentos, projetos 

pedagógicos, seminários e reuniões de colegiados, pois quase não sobra tempo para ações 

coletivas, interferindo de igual maneira, na progressão do profissionalismo docente.   

 Por outro lado, as distorções salariais têm levado a incorporação de profissionais de 

outras áreas no exercício da docência, com salários menores e com menos direitos a 

reivindicar mediante a baixa qualificação e a instabilidade do contrato de trabalho.  O próprio 

relatório do CNE (BRASIL, 2007) ao traçar medidas que visam superar o déficit de docentes 

no Ensino Médio já admite realizar contratações de profissionais liberais, numa lógica que 
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tenta suprir a carência de mão-de-obra, mas realçam os efeitos negativos para a profissão 

docente. 

 Pesquisadores como Veiga e Araújo (1999, p. 118) vêm tratando das fragilidades da 

profissão docente com implicações no nível de profissionalização, colocando quatro fatores 

interligados que historicamente tem contribuído para o processo de desprofissionalização, 

sobre os quais reportam: “acúmulo da jornada de trabalho; desvalorização dos princípios e 

finalidades reais do ensino; desprestígio profissional e o conseqüente abandono da profissão”.  

 Também são observados outros condicionantes na prática profissional dos docentes do 

Ensino Médio, que determinam em grande parte, certa mobilidade na profissão e alteram as 

práticas profissionais. Entre os quais: a disciplinaridade fragmentada dos conteúdos escolares, 

que atribui ao docente condição de especialista ao reger suas aulas numa visão estritamente 

técnica e aplicável dos conhecimentos das áreas específicas (matemática, física, química, 

biologia...).   

 Sobre esse aspecto, Nuñez e Ramalho (2004) caracterizam como balcanização dos 

saberes, que leva, dentre outros fatores, a manter uma cultura de organização escolar 

permeada por uma espécie de contrato simbólico e com certa uniformidade nas tarefas e 

atividades realizadas, impondo limites no desenvolvimento profissional docente mediante o 

caráter individualista e isolado em que situam suas práticas de ensino.   

 Em geral, essa forma de trabalho gera uma falta de comunicação e de atitude 

colaborativa entre os professores, anulando o processo de socialização, de reflexão crítica da 

prática educativa e do desenvolvimento das ações de ensino (currículo, planejamento do 

ensino e da aprendizagem, avaliação). 

O aspecto do individualismo apontado nessa cultura de ensino embora assegure o direito 

de autonomia mediante o trabalho exercido (prevalecente do poder interno exercido em sala 

de aula), imprime no professor à condição de isolamento.  Compensatoriamente, a 

individualização inibe interferências externas, mas se fragiliza diante da falta de segurança em 

expor publicamente as dificuldades e os problemas enfrentados na profissão, diminuindo a 

troca de experiências que possibilita expor resultados exitosos.    

Assim, o processo de isolamento somado ao acúmulo da jornada de trabalho (ou 

intensificação do trabalho), reforça a falta de mobilização do docente para decidir e executar 

projetos comuns, além de impedir a visibilidade de experiências positivas e de resultados 

significativos que possam gerar conhecimentos e saberes da profissão.  

Nuñez e Ramalho (2004) asseguram que não se pode negar a importância da 

aprendizagem individualizada dos professores quando os leva a reflexão de suas práticas 
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sócio-profissionais. Mas, é preciso se chegar a um consenso sobre formas de organizações das 

atividades profissionais, que por serem pautadas por decisões coletivas, exige a evocação de 

uma nova cultura de trabalho. As estruturas organizativas do trabalho devem redefinir-se para 

promover ativamente a aprendizagem e a colaboração frente aos problemas da prática 

docente.  

Talbert e Mc Laughlin (1996) enfatizam que a necessidade de mudanças na organização 

do trabalho implica, sobretudo, numa revisão da programação de horários, nas formas de 

contratação do pessoal e na organização das atividades, a fim de propiciar espaços nos quais 

os docentes possam trabalhar e aprender em colaboração, e com vista a construir um novo 

profissionalismo docente.  

O estudo dos pesquisadores mostra-se favorável a esse desafio, atribuindo importância 

para que as instituições escolares considerem as estruturas subjetivas dos envolvidos e sua 

implicância nas transformações almejadas. Nesse sentido, criam-se espaços favoráveis e 

motivadores para que o docente construa novas identidades profissionais e resultem em 

satisfação de fazer parte da profissão docente.    

Dessa maneira, realçamos que a crise do profissionalismo sintetiza situações 

problemáticas da profissão que são subjetivas e objetivas, inclusive, vivenciadas pelo docente 

no lócus de trabalho. Quando não se conseguem apresentar alternativas resolutivas para 

queixas freqüentes, dificulta-se alterar as condições de trabalho desfavoráveis a construção de 

novas práticas profissionais.  

 Em que pese tais considerações, a problemática da prática profissional docente no 

Ensino Médio deve envolver a dialética entre subjetividade e objetividade. Essa relação 

atribui compreensão sobre a complexidade do trabalho; concorre para desfragmentar a análise 

do processo de socialização profissional e permite construir um quadro conceitual sobre sua 

diversidade no abrangente contexto da atividade profissional. 

Exposição dessa natureza chama atenção para análises de fatores diversos que marcam 

as práticas docentes no Ensino Médio e tem relegado o profissionalismo a avanços 

moderáveis, os quais já foram anteriormente citados como: intensificação do trabalho docente, 

individualização ou isolamento, condições inadequadas de trabalho, falta de investimento na 

carreira e baixa remuneração, passando pelo controle do tempo ou da organização do trabalho, 

além de evidentemente, expor o docente a risco psicológico decorrentes das frustrações físicas 

e psicológicas na profissão quando se percebem impotentes para superar tais fatores. (VEIGA; 

ARAÚJO, 1999).  
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 Sem cair na ingenuidade de pensar, que de maneira fácil, possamos mascarar alguns 

problemas que estão enraizados na composição do profissionalismo docente, considera-se que 

as relações sócio-profissionais produzidas no contexto de trabalho podem estabelecer as bases 

da política de organização do trabalho e definir o papel docente na construção da prática 

docente. Tal reflexão possibilita explicitar alguns elementos que atribui satisfação pela 

escolha da profissão docente, tendo em vista apresentar o que pode ou não favorecer as 

expectativas profissionais sobre ela.  

 No tocante a questão, torna-se razoável sistematizar algumas linhas recorrentes dos 

estudos da profissionalização docente, permitindo análises mais depuradas de seu 

desenvolvimento e dos fatores que contribuem para melhorias das condições de trabalho. Em 

vista disso, faremos no Capítulo II, uma análise sobre os princípios que configuram o 

desenvolvimento da profissionalização docente.  

 

2.PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE: UMA PERSPECTIVA DO TRAB ALHO 

DOCENTE. 

 

 

 A década de 90 torna-se um período fértil para importantes pesquisas que destacam o 

papel da docência e alude a complexa relação entre formação e profissionalização. Movidas 

pelo debate da profissionalização docente, as pesquisas tratam de diversos aspectos sobre a 

natureza do trabalho docente; os saberes sobre a profissão; as bases de conhecimentos e de 

saberes necessários para o exercício desta; a participação efetiva do professor na produção de 

conhecimentos e na organização do espaço de trabalho, pondo em evidência alguns requisitos 

necessários para o exercício da profissão. (NÓVOA, 1992), (BRASLAVSKY, 1999), 

(IMBERNÓN, 2002), (ENGUITA, 2003), (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003).  

 As análises feitas pelos pesquisadores reúnem princípios que expõem algumas temáticas 

representativas nos estudos da profissionalização, retratando aspectos que integram as etapas 

necessárias ao desenvolvimento da docência, inclusive, de problemas existentes na profissão, 

pois ao mesmo tempo em que apontam fatores inibidores de avanços, abrem novas 

possibilidades para as conquistas.      

 Um dos argumentos postos nos estudos da docência se refere ao processo de re-

profissionalização, exigindo a reconstrução de conceitos sobre a profissionalização docente 

associados às primeiras discussões sobre o profissionalismo docente, em vista a propiciar 

melhor compreensão sobre a configuração da profissão docente no século XXI e as formas de 
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promover seu desenvolvimento. (ENGUITA, 1991), (NÓVOA, 1992), (RAMALHO; 

NUÑEZ; GAUTHIER, 2003). 

 Em face disso, parece relevante situar que alguns pesquisadores prenunciam a 

profissionalização como “desenvolvimento sistemático da profissão fundamentada na prática 

e na mobilização/atualização de conhecimentos especializados e no aperfeiçoamento das 

competências para a atividade profissional”. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003, p. 

50).  

 A profissionalização é discutida pelos pesquisadores como um processo que insere todos 

os atos ou eventos que estão diretamente ou indiretamente relacionados com a profissão e, que 

num processo contínuo busca o aperfeiçoamento para a qualificação do trabalho profissional.  

 Considera-se que a profissionalização docente seja um processo amplo e flexível com 

efeitos no desenvolvimento profissional, caracterizado por diferentes etapas evolutivas tanto 

pessoais como profissionais. (GARCIA, 1999).  Com isso, adverte-se que não há como expor 

as condições necessárias para o alcance de desenvolvimento atribuindo importância a um 

único aspecto da profissão, pois a formação básica induz a socialização profissional e o 

conhecimento sobre a profissão, mas não constitui uma exclusividade para o êxito docente.   

 Essa posição se contrapõe à maneira como a formação vem sendo tratada nos 

documentos oficiais, que vista como espaço em que o profissional aprende as regras, normas e 

construção da autonomia profissional, tem assumido um papel estratégico no 

desenvolvimento da profissionalização.   

 Para Perrenoud (2003, p. 12) a formação se destaca dessa maneira por ser um elemento 

da profissionalização construída num espaço institucional, cujos futuros profissionais 

“ganham competências, constroem capacidades para solução de problemas baseados em 

saberes (acadêmicos e especializados), elevando as potencialidades que os fazem capaz de 

transpor os limites das prescrições rigorosas que lhe são determinadas, a partir da atitude 

reflexiva sobre aquilo que faz”.  

 Muito embora a formação ganhe um papel central nas intervenções oficiais, o autor 

discorda que seja o único mecanismo que eleva a profissionalização docente, pois acabam 

desconsiderando outros aspectos que são fundamentais à composição da docência. 

 A visão unilateral adotada nas políticas educativas no Brasil tem creditado ao 

desenvolvimento docente princípios intrínsecos da profissão, oriundos da formação 

(conhecimentos, saberes, competências, atitude investigativa, compromisso, responsabilidade, 

autonomia...) anulando o devido valor que se deve aplicar a fatores do profissionalismo 
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(condições de trabalho, valor social, remuneração digna, organizações corporativas, estruturas 

físicas e materiais dos espaços escolares, política de formação...).   

 A abordagem de tais fenômenos nas intervenções legais do sistema de ensino brasileiro 

busca alcançar a qualificação do ensino e atribuir um sentido de eficiência à formação com 

fins de elevar o nível da docência. A força do discurso, de algum modo, se perde no vazio. 

Quando muito seduz, leva o docente a acreditar que mudanças são possíveis a partir da ênfase 

na formação continuada, dando lugar ao investimento pessoal, individualizado do docente 

para que caminhe em direção ao desenvolvimento profissional. (RAMALHO; NUÑEZ, 

2005).  

 Nessa compreensão, as atuais discussões sobre profissionalização docente geram uma 

necessidade de identificar elementos que revelam o estágio de desenvolvimento profissional 

dos docentes do Ensino Médio. Trata-se de uma preocupação que dá sentido a superação da 

“cultura” das políticas públicas que tem investido na formação inicial (e continuada), como 

forma de promover pretensas mudanças no sistema educativo sem levar em conta as 

transformações que historicamente se produz no exercício profissional.  

 Muitas vezes as políticas públicas não refletem as condições necessárias para o êxito da 

profissão quando se revestem de características ideológicas que sucedem, alternam-se e 

sobrepõem numa mesma ordem, tempo e espaço sem refletir os reais problemas enfrentados 

pelos docentes no espaço de trabalho.  Em decorrência disso, sugerimos uma discussão acerca 

de algumas posições teóricas sobre profissionalização docente, reunindo um conjunto de 

idéias que correspondem ao quadro atual da profissão docente. 

 

2.1. AA DOCÊNCIA: ENTRE ATIVIDADE TÉCNICA E ATIVIDADE PROFISSIONAL.  

 

 

 Apesar das diferentes reações que alguns postulados sobre profissionalização docente 

têm provocado quando busca investigar problemas existentes na docência, a difusão de 

importantes pressupostos vem permitindo identificar a atuação docente dentro de mudanças 

diversas que interferem no sistema educativo, tanto em termos de novas organizações do 

espaço de trabalho como de novas relações profissionais que se firmam nesse ambiente.  

 Em relação a isso, importantes elementos teóricos e práticos têm refletido as condições 

necessárias para o desenvolvimento da profissionalização e o papel que o docente deve 

exercer frente a esse movimento, considerando a inserção dos profissionais em meio às 

problemáticas de diversos fatores que movem o ambiente de trabalho.     
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 Percebemos que Contreras (2002) em seus estudos se reporta à reestruturação produtiva 

da sociedade em meados do século XX, quando impôs mudanças no papel da docência frente 

à nova concepção produtiva do ensino, compreendendo ensino e currículo como atividades 

interligadas que buscam alcançar resultados pré-estabelecidos pelo Estado. Esse processo 

contribui de certa forma, na intensificação do controle sobre o trabalho docente e, sobretudo, 

no processo de desprofissionalização. 

 Tais comentários sintetizam, historicamente, o ciclo evolutivo das transformações da 

docência desde a expansão do sistema de ensino na segunda metade do século XX, quando a 

escola ganha um papel como instituidora do processo de reprodução sócio-cultural, gerando 

uma reorganização política do Estado.  A nova estrutura política do Estado impõe 

intervenções na educação e trazem inúmeras implicações nas concepções de ensino, alterando 

as bases de critérios escolares e exigindo dos docentes competências técnicas e profissionais 

que afetam diretamente as condições de trabalho.  

  Nessa conjuntura, os efeitos das deficiências de funcionamento dos sistemas de ensino 

e a inadequação das mudanças sócio-econômicas e políticas estabelecem elementos para que 

o Estado promova mudanças no setor educativo e, conseqüentemente, crie mecanismo que 

visa melhorar os desempenhos da atuação docente produzindo as condições necessárias para o 

surgimento do modelo de docência como atividade técnica.  

  Dentre as condições favoráveis, o Estado estabelece alternativas para o ensino que 

possibilite ao professor tornar-se responsável pela organização do processo de aquisição de 

atitudes, habilidades e capacidades com fins de promover as aprendizagens do aluno por meio 

dos conhecimentos transmitidos na escola. (SAVIANI, 2005). Tudo isso acontece, sem 

romper com a lógica de uma formação inserida nas instituições de Ensino Médio e com 

características baseada no racionalismo técnico, no aperfeiçoamento contínuo e na aquisição 

de competências técnicas. 

 O argumento se baseia na recomposição dos sistemas de ensino a partir do final dos 

anos 80, cujo aumento do processo de racionalização dos serviços provocado pelas inovações 

tecnológicas passa a exigir novas formas de gestão e de modificações dos quadros funcionais. 

Os docentes ficam cada vez mais expostos e vulneráveis a essa nova dinâmica de trabalho, 

incidindo num maior nível de responsabilidade exercida.  

 A supremacia das tecnologias educacionais é determinante para tal processo, pois além 

de constitui-se na instrumentalização metodológica de ensino, coloca o docente na condição 

de meros especialistas que deve aplicar manuais e lições padronizadas. (SAVIANI, 2005), 

(BRAZ, 2006). 
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  Essas características ainda prevalecem e confirmam o que alguns pesquisadores 

sustentam ao se referirem sobre o docente como executor de tarefas deliberadas pelo Estado, 

com patamares profissionais discutíveis mediante a sua condição de consumidor de 

conhecimentos técnicos e científicos, e por terem algumas atividades produzidas por outros, 

limita-o a interagir com outros profissionais ou de realizar com destreza sua prática educativa. 

(VEIGA; ARAÚJO, 1999), (TORRES, 2000), (CONTRERAS, 2002), (FULLAN, 2002), 

(RAMALHO; NÚÑEZ; GAUTHIER, 2003).  

 Ramalho, Núñez e Gauthier (2003) consideram que a docência como atividade técnica 

constitui um “modelo hegemônico de formação”, expondo as fragilidades na formação dos 

futuros docentes para que desenvolva atividades ligadas à profissão.  Assim, percebe-se 

uma ineficácia do modelo curricular de formação, que se deve em grande medida, a 

centralidade excessiva no aluno, a prevalecimento das metodologias de ensino e a dinâmica 

intermitente do processo de formação.  

 A noção que temos a partir dos estudos de Ramalho, Núñez e Gauthier (2003), é que a 

docência como atividade técnica se expressa de forma descontextualizada da realidade 

profissional em função da distância entre conteúdos formativos e necessidades profissionais, 

numa visível dicotomia entre teoria e prática. Além do mais, se moldam por mecanismos de 

treinamentos de habilidades e com escassos momentos para discutir os saberes da profissão e 

da prática educativa. Esse modelo acarreta maior predisposição a desprofissionalização 

técnica e a desvalorização do trabalho docente. 

 Não há como deixar de examinar com atenção o fato de que os docentes do Ensino 

Médio estão historicamente vinculados ao modelo de docência como atividade técnica, cuja 

busca por aperfeiçoamento da prática educativa se respalda nas maneiras adequadas de 

transmissão de saberes e de reprodução de conhecimentos. Nessa estrutura, o aluno figura 

como depositário passivo de conhecimentos, geralmente fragmentados e distribuídos nas 

numerosas disciplinas apresentadas sob forma de aulas expositivas.  

 As decisões sobre o que deve o aluno aprender e as colocadas para o ensino, muitas 

vezes, são solitariamente deliberados pelo docente, dissociada tanto das necessidades 

pedagógicas dos estudantes como das necessidades profissionais dos disseminadores (os 

docentes), estabelecendo lacunas nas suas condições de trabalho que geram de certa forma, 

um sentimento de frustração pela falta de êxito.    

 A concepção de modelos de formação baseada no princípio da racionalidade técnica 

enfatiza conteúdos disciplinares e expõe formas convencionais de executá-los, omitindo 

importantes aspectos sobre as necessidades profissionais e formativas do docente, além de 
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ignorar as condições de aprendizagens para um bom desempenho profissional. Em 

contrapartida, possibilita a identificação de problemas existentes na docência que leva a 

impulsionar mudanças paradigmáticas no modelo de formação docente. 

 O re-exame do modelo de formação ativa maneiras distintas de se pensar o ensino e 

abrem perspectivas para uma nova composição quando estimulado pelas críticas feitas aos 

processos formativos, emitindo emergentes sinais para a incorporação de características 

peculiares que dão contorno a um novo modelo, o da docência como atividade profissional.  

 Novos estudos expõem a necessidade da renovação no perfil profissional docente, que 

implique, sobretudo, em mudanças de posturas no espaço de trabalho e se contraponha à 

manutenção de práticas conservadoras de ensino com fortes limitações na atuação 

profissional. Cada vez mais se exige a ruptura do tradicional e conservador racionalismo 

técnico ainda bastante presente no sistema de ensino brasileiro. (RAMALHO; NUÑEZ; 

GAUTHIER, 2003). 

 Por conseguinte, o modelo de docência como atividade profissional traz um sentido 

de formação orientada para a profissionalização docente, exigindo um profissional habilitado 

para ensinar, pesquisar, se situar e compreender a complexidade do ambiente escolar e dos 

diferentes espaços da sociedade. Tal processo envolve a busca sistemática por um “modelo 

teórico” de formação, que favoreça construir condições necessárias à composição de 

requisitos básicos e essenciais ao campo da docência.  

 O modelo teórico que se defende pode gerar diferentes posições sobre o docente 

profissional, mas se coloca como um consenso ao propor romper com uma formação que 

durante anos não tem correspondido por expor as falhas, limitações e fragmentações 

formativas, fragilizando importantes características que se aplicam aos futuros profissionais. 

(RAMALHO; NÚÑEZ; GAUTHIER, 2003).  

 Algumas das idéias anunciadas sobre o perfil desejável para o docente no século XXI 

implicam, sobretudo, em:  

 

 

Atitude democrática, convicção de liberdade, 
responsabilidade, respeito por todas as pessoas e grupos 
humanos; princípios éticos sólidos expressos em 
autênticas vivências de valores; sólida formação 
pedagógica e acadêmica; autonomia pessoal e 
profissional; ampla formação cultural com real 
compreensão do seu tempo e do seu contexto, que lhe 
possibilite enfrentar com acerto e segurança os diversos 
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desafios culturais; capacidade de inovação e criatividade. 
(BAR, 1999, p. 12). 

 

 

 

Além do mais, os enfoques das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(BRASIL, 1998) têm defendido, implicitamente, o que algumas pesquisas apontam como 

importantes necessidades do agir profissional docente. Nas entrelinhas, são dirigidas aos 

docentes a incorporação de características ou a construção de atitudes reflexiva, crítica e de 

pesquisador no âmbito do trabalho exercido, abrindo possibilidades de que possa acompanhar 

a dinâmica inovadora e complexa da educação em relação ao ritmo de mudanças ocorridas no 

mundo atual. (SCHÖN, 1992), (FREIRE, 1996), (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003). 

A defesa pelo novo modelo de formação destaca características próprias e pertinentes da 

docência, que devem ser construídas no grupo profissional e no contexto de trabalho. O amplo 

papel na profissão que se exige para o docente é de que seja dotado de competências que 

permitam solucionar problemas do campo educacional a partir de conhecimentos abrangentes 

dos fenômenos educativos.    

 Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003) colocam em evidência um aspecto importante para 

educação atual, a de instituir modelos de docência que assegura ao docente a condição de 

profissional da educação.  Para isso, se faz necessário destacar algumas bases e critérios 

essenciais para o “modelo de formação docente” como: formalização do saber (a delimitação 

de um conjunto de saberes que define o perfil do profissional da educação), status (ligada à 

autonomia e a valorização salarial) e a criação de um código de ética (código deontológico 

que dê sentido orgânico à atividade docente e seja elaborado pelos próprios docentes). 

 Admitimos não ser tão fácil buscar novos mecanismos para o desenvolvimento da 

docência. Sendo assim, a alerta que se faz ao debate da profissionalização em vista de um 

“modelo” que atribua identidade profissional à docência, exige o reconhecimento de sua 

circunscrição no movimento das relações de trabalho e de maneira geral, nas características da 

sociedade. (SACRISTÁN, 1992).  

 Não por acaso, algumas críticas nos estudos da profissionalização docente põem em 

relevo os limites desta diante do desenrolar profissional, que muitas vezes não traz um quadro 

evolutivo de técnicas impecáveis e adequadas às práticas de ensino diante da existência de 

múltiplos modelos e de teorias que reafirmam o fenômeno da relatividade do 

desenvolvimento docente. (POPKEWITZ, 1997), (ENGUITA, 2003). 
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 Dessa forma, importa perceber o contexto em que se dão às discussões da 

profissionalização docente até pra não cair no risco da importação de “modelos profissionais”. 

Isso possibilita construir um limite consciente das representações de “modelos” que se 

colocam para o docente, tanto no âmbito de reformas educativas como no próprio processo de 

formação.  

 Tardif, Lessard e Gauthier (2002) examinando o modelo de docência no Brasil esboçam 

preocupação com a intermitência existente, configurada por momentos profissionais de 

aprimoramento ou de gradativos avanços. Chama atenção nas considerações feitas, que a 

maneira de desvirtuar o sentido da profissionalização docente e a escassa discussão sobre esta 

no espaço de formação, pode ocorrer em função da insipiência em que são tratadas, nos 

dispositivos oficiais que regem o ensino, as condições materiais e subjetivas da profissão. 

 A afirmação condiz com a forma mediana das políticas de formação no Brasil, que 

historicamente se utilizam estratégias restritas aos aspectos da profissionalidade (centrada 

exclusivamente na formação), concorrendo assim, para criar artifícios ilusórios de que a 

profissionalização seja a partir dela consolidada.  

 No caso do Ensino Médio não podia ser diferente, a focalização em torno da formação 

docente e da renovação do currículo, ou seja, em elementos da profissionalidade, expõem as 

fragilidades de discussões sobre o profissionalismo, desconsiderando as condições do 

exercício docente. De forma discreta, não há uma relação estabelecida entre fatores coerentes 

à configuração da profissionalização. (NUÑEZ, 2007).  

 Com isso, devemos compreender a importância de diversos fatores que estão presentes 

tanto nas dimensões da profissionalidade como do profissionalismo, de maneira que se 

possam analisar distintas manifestações desses elementos no campo profissional como 

validamente determinantes para o desenvolvimento da docência.  

 

2.2 UNIDADES DA PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE.  

 

 

 Um importante desafio para a construção da profissionalização docente se propõe a 

discutir os fatores sócio-institucionais que confluem na determinação da docência.  Torna-se 

coerente compreender a essência de fatores que estão diretamente relacionados com a 

profissão docente, pois concorre para ampliar a visão do campo profissional e os limites 

consideráveis ao desenvolvimento profissional que se almeja para o docente.  
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 Propor um debate da docência em estágio de desenvolvimento profissional abrange uma 

série de fatores complexos de uma atividade que se desenvolve em situações específicas e 

singulares em relação a outras profissões e, por sua vez, com características a ela pertinentes.  

 Esse argumento sustenta um paralelo entre campo profissional (as instituições escolares) 

e o contexto em que se manifesta a docência (espaço de formação), possibilitando identificar 

no percurso sócio-histórico, político e ideológico, fatores provedores de estagnação da 

docência, tais como: massificação da profissão; interferência das instituições administrativas 

no espaço de trabalho; carência social dos professores em relação à base de conhecimento e 

ausência de autonomia na tomada de decisões. (BRZEZINSKI, 2002).  

 A natureza das abordagens teóricas sobre a profissionalização considera necessário 

conhecer as circunstâncias específicas do trabalho docente para indicar os elementos e fatores 

que participam e interfere na docência, causando variadas pressões de diversas ordens que 

alteram e dá novos contornos a profissão.  Sem perder de vista que a busca pelo 

desenvolvimento da profissão docente atribui importância à profissionalização, o respaldo nas 

diversas pesquisas educacionais se detêm a inserir características próprias da atuação docente 

no espaço de materialização da atividade profissional, ou seja, as instituições escolares.   

 Em decorrência disso, a importância de fazer um confronto entre as condições objetivas 

e subjetivas, internas e externas da atividade docente favorecem a identificação de 

características que distinguem o trabalho docente das demais profissões. Além do mais, 

desmistifica o entendimento de que seja a formação o único mecanismo capaz de explicar 

todos os demais fatores relacionados à atividade docente e que geram soluções para os 

problemas mais gerais da educação.  

  Convém ressaltar que a formação favorece o desenvolvimento profissional. Porém, o 

investimento e a melhoria de outros fatores também são decisivos, pois a negligência sobre 

eles impede progressos almejados para a docência.   A justificativa posta coincide com a 

posição de Imbernón (2002), que de forma lógica, propõe diferenciar formação e 

desenvolvimento profissional, sobre os quais devem ser compreendidos como espaços 

complementares que se constituem em momentos distintos da profissão.  

 Na exposição feita, não há como sobrepor uma em relação à outra, tendo em vista 

acarretar formas restritas e generalizadas de se pensar a formação como única via de ascensão 

profissional, desconsiderando outros aspectos a ela inerentes (conhecimento, compreensão de 

si mesmo, desenvolvimento cognitivo e teórico), passando também a ignorar outros 

pertinentes à atividade profissional (salário, relações de trabalho, valorização social, 
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condições físicas e materiais das escolas, estruturas hierárquicas, carreira docente...) e que são 

importantes às motivações profissionais.  

  Assim, há um persistente tratamento nas reformas educativas que coloca fatores 

interligados numa mesma ordem de problematização, abarcando uma série de aspectos 

contextuais e sócio-educativos que embora não se separam, são essencialmente distintos. 

 Nosso entendimento sobre a questão se remete à análise de Imbernón (2002), quando 

coloca a maneira superficial de refletir problemas gerados em diferentes espaços e contextos. 

Em razão das culturas que são específicas, as realidades se apresentam de forma distinta pela 

própria heterogeneidade das situações recorrentes do exercício da profissão docente.  

 Um exemplo da discussão posta por Imbernón (2002) trata-se da realidade que separa a 

América Latina dos demais países desenvolvidos, dados sua posição de apresentar um maior 

contingente de pessoas sem escolarização, estruturas escolares deficitárias, formação inicial 

inadequada e níveis de capacitações que não alcançam as expectativas desejáveis, muitas 

vezes observadas sob a mesma ordem de problematização.  

 Podemos inclusive citar pesquisadoras como Ramalho e Carvalho (1994, p. 53) que 

tentam sublinhar a importância da contextualização nas investigações sobre a docência, 

segundo a qual dão conta tanto da “especificidade dos problemas, como da articulação destes 

às dinâmicas sócio-estruturais e organizacionais mais amplas e produzidas nesses contextos”.   

 Para as autoras, o êxito que se espera dos empreendimentos transformadores devem 

considerar a história da instituição, as necessidades e capacidades daqueles que são os reais 

construtores das práticas educativas, sob as quais se desenvolvem num contexto específico de 

trabalho.   

 A linha de compreensão é observar no âmbito das instituições escolares (como lócus de 

realização do trabalho docente) a identificação de fatores de ordens estruturais e conjunturais, 

que podem se tornar ou não, possíveis obstáculos ao desenvolvimento da profissionalização 

docente.   

Braslavsky (1999) ao revelar em seus estudos as causas endógenas e exógenas identifica 

fatores que provocam empecilhos à profissionalização, considerando como fontes geradoras 

de inúmeras insatisfações sobre a situação educacional.  Ao tratar das causas endógenas, a 

autora apresenta duas diferentes posições, de modo que as classificam em conjunturais e 

estruturais.  

 Em relação às causas endógenas conjunturais, justifica no tipo de formação que é 

ofertada ao professor, colocando-o diante de um universo de trabalho pautado por sistemas de 

ensino estruturalmente e metodologicamente homogêneos (que se distanciam da capacidade 



 57

de atender contextos heterogêneos), impedindo a construção reflexiva sobre as instituições 

escolares e o sistema educativo.   

 Quanto às causas endógenas estruturais, trazem alguns resquícios das conjunturais 

quando também ocorre a ausência de questionamentos sobre as condições das escolas ou dos 

sistemas educativos. Além disso, a falta de reflexão sobre as condições estruturais se 

apresenta inábeis para assegurar uma formação que corresponda às necessidades formativas e 

possa incorporar a esta, novas características profissionais apontadas para o século XXI. 

 Braslavsky (1999) discute que as causas exógenas interferem nos sistemas educativos e 

nas instituições escolares, influenciando no funcionamento destes para atender às demandas 

da sociedade, pois delas são provenientes fatores como: indefinição e descontinuidade de 

programas; instalações precárias; insuficiência de materiais didáticos; condições 

desfavoráveis de trabalho; inadequação da formação que limitam as capacidades de atuar com 

as múltiplas especificidades educacionais utilizando-se, muitas vezes, de práticas 

burocratizadas e rotinizadas, bem como, pela semelhança de propostas institucionais que 

propõe modelos de formação uniformes para uma rede complexa de pessoas.  

 Outra importante análise sobre o fato de que as causas endógenas                                                                                                 

e exógenas impedem avanços no processo de profissionalização docente, se relaciona com a 

existência de fatores problematizadores no sistema de ensino brasileiro resultantes do “tipo de 

organização da sociedade, da política educacional adotada, das condições de trabalho 

oferecida, das condições de vida, do perfil da categoria, de seu avanço profissional, dos 

baixos salários, do duplo emprego, da baixa qualidade do ensino e do prestígio social”. 

(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003, p. 180-183).    

 Mediante a problemática, é preciso compreender o dilema que se desenrola no Brasil em 

relação ao tratamento atribuído à formação docente e a própria forma de ofertar serviços 

públicos docentes, que de forma aparentemente ideológica passa a ignorar tais fatores.  Essa 

posição se distancia da idéia de que a problemática do desenvolvimento profissional se reduz 

às falhas da formação compartilhadas nos cursos de formação e recorre a um conjunto de 

fatores que estão relacionados entre si e há muito se reivindicam como: estruturas adequadas, 

salários dignos, melhores condições de trabalho, relações sociais, políticas educativas, níveis 

de decisão e participação coletiva. (TEDESCO, 1999), (VEIGA; ARAÚJO, 1999). 

 Para Veiga e Araújo (1999, p. 31) a “profissionalização não se resume à formação 

profissional, mas envolve alternativas que garantam melhores condições objetivas de trabalho 

e de atuação, e que respeitem as práticas pedagógicas construídas ao longo da experiência 

profissional”. Contudo, compreender a emblemática situação do sistema de ensino brasileiro 
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no que diz respeito aos fatores determinantes para a docência, pressupõe entender como as 

dimensões da profissionalidade e do profissionalismo se comportam na perspectiva da 

profissionalização, muito embora se constituam em questões abertas para um debate.   

 Temos a profissionalidade e o profissionalismo como eixos que se processam no 

interior da atividade docente, considerando a sua conjuntura sócio-histórica, política e 

econômica.  Inscrevem-se aí, o fato de não por acaso, os estudos sobre a docência identificar a 

existência de fatores endógenos e exógenos que interferem no trabalho docente. 

 Preocupados em distinguir de maneira específica todos os elementos implicativos para a 

docência, nos apropriamos de um dos relevantes estudos de Ramalho, Nuñez e Gauthier 

(2003) que reconhece ser preciso ampliar o debate sobre as condições objetivas e subjetivas 

do trabalho docente e introduz importantes contribuições sobre a profissionalização docente 

constituída por duas dimensões denominadas de profissionalidade e profissionalismo.  

 De forma articulada, estas dimensões possibilitam um equilíbrio dos aspectos 

participativos da docência, conforme apresentamos na figura 1.  

 

 

Figura 1 - Conexão entre profissão docente, profissionalização, profissionalidade e                               
profissionalismo.  
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 Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003) discorrem que a profissionalidade implica no 

processo interno da docência e o profissionalismo, no processo externo à atividade docente. 

Sendo assim, a profissionalidade e o profissionalismo sobressaem como dimensões 

interligadas e complementares, que convertidas num movimento dialético propiciam as 

condições necessárias para a profissionalização docente, promovendo equilíbrio dos fatores 

que participam e interferem na docência.  Podemos, inclusive, afirmar que ao priorizar uma 

dimensão em detrimento da outra, ocorre um estado de desequilíbrio no desenvolvimento da 

profissionalização, dificultando a construção de uma identidade sócio-profissional para a 

docência.  

 Nesse sentido, é através da profissionalidade que se constroem as condições subjetivas 

da docência, vistos que as características presentes nessa dimensão contemplam toda a base 

de conhecimentos, saberes, habilidades e destrezas que construídos são necessários ao 

exercício da profissão docente.  

 Enquanto no profissionalismo inserem as condições objetivas da docência, 

compreendendo um conjunto de fatores (estruturais, organizacionais, funcionais e materiais), 

mas que envolvem também os níveis de valorização social, de organização profissional e de 

condições de trabalho.  

 Dessa forma, entendemos o profissionalismo docente como um processo externo à 

atividade docente, que não se reduz aos aspectos técnicos e operacionais revestidos pelos 

mecanismos de intervenções e controles exteriores a prática profissional. Essa constatação 

traz um sentido de alerta sobre o debate do profissionalismo, visto que: 

 

 

 

[...] profissionalismo docente, como discurso oficial, 
passa a exercer uma função disciplinadora, controladora e 
ideológica, na medida em que subordina as discussões da 
realidade concreta de trabalho dos professores e das 
professoras a algo que se deve buscar em outro lugar e 
em outro tempo. (HYPÓLITO, 1999, p. 85).  

 
 
 
 

 É importante nos reportar a Imbernón (2001, p. 25), visto considerar que o 

“profissionalismo docente estabelece uma relação entre a organização do trabalho dentro do 

sistema educativo e a dinâmica externa do mercado de trabalho”. Tal constatação nos 
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assegura citar que o profissionalismo conjuga todos os aspectos que não se separa da 

profissionalidade e que explicitamente estão presentes na realidade concreta de trabalho 

docente.  

 Da mesma forma, reconhecemos que a profissionalidade e o profissionalismo se 

manifestam num contexto de relações complexas entre formação e exercício profissional, uma 

vez alcançado, conduz a docência ao plano de desenvolvimento desejado.    

 A respeito disso, algumas posições teóricas caem em defesa da profissionalização 

docente compreendida em sua contígua rede (bases de conhecimentos, saberes, competências, 

atitude investigativa, compromisso, responsabilidade, autonomia, ética, valor social, status, 

organização, condições de trabalho, remuneração, etc). (VEIGA; ARAÚJO, 1999), 

(VALDEZ, 2001), (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003).  

 Dessa maneira, amplia-se a priorização dos elementos que confluem na determinação da 

docência, permitindo uma visão coerente das diferentes esferas que dela participam (políticas 

públicas educativas, formação docente, instituição formadora, profissionalização e contexto 

de trabalho).  

 A linha de argumentação se confronta com os estudos que ainda se mantém centrado nas 

situações do ensino sem, no entanto, considerar a complexa inserção nos processos formativos 

de dois princípios básicos: formação e profissionalização. Esse paralelo assegura uma 

formação ligada ao objeto da profissão e pode favorecer discussões sobre todos os aspectos 

que interferem na identidade profissional docente.   

 Por conseguinte, Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003) defendem a indissolúvel relação 

entre formação e profissionalização, mediante um especial tratamento aos aspectos da 

profissionalidade e do profissionalismo.  Isso possibilita reconhecer a importância singular de 

três níveis de esferas (exigência da sociedade, campo profissional docente e instituição 

formadora), tanto nas discussões que se processam nas construções dos currículos formativos 

como na formação propriamente dita, cujos espaços se dirigem à modelagem de um perfil 

profissional docente muito mais completo.    

 Assim, há uma necessidade de persistir na superação de políticas de formação que se 

distanciam de fatores intrínsecos da docência e criam paradoxos no desenvolvimento 

profissional, visto que a formação se legitima quando contribui para o desenvolvimento da 

profissionalização.  

 Insere-se nessa discussão, o reconhecimento de que o processo constitutivo da 

profissionalização docente não se distancia da função social e política da profissão, da cultura 
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do grupo profissional a que pertence o docente e do contexto sócio-institucional em que 

desenvolve sua prática de trabalho.   

 A expectativa favorável para que ocorra desenvolvimento profissional deve ser 

mesclada por ações concretas em relação às condições objetivas e subjetivas do trabalho 

docente, cujas características sobre elas marcam historicamente o profissionalismo docente.   

 

2.3 UMA EXPLANAÇÃO DO PROFISSIONALISMO DOCENTE.  

 

 

 Inicialmente ressaltamos algumas observações gerais sobre as quais se estrutura a 

discussão do profissionalismo.  De imediato tratamos do pós II Guerra Mundial até meados 

dos anos 70, que marca um período deliberado de construção social e reúne elementos 

gestados desde a última década do século XX até os anos 20.  

 Esse período vem marcado pelo modelo de acumulação fordista e estabelece um ciclo 

virtuoso de crescimento econômico e de distribuição de renda, que chega a projetar a ilusão 

de que o capitalismo teria chegado ao ápice. O pleno emprego, o bem-estar social e o 

planejamento político foram valores revigorados na nova ordem mundial e firmados como 

objetivos das políticas econômicas e sociais, aparecendo nos grandes documentos, acordos e 

programas de maneira hegemonicamente preponderante.   

 Sem entrar no âmbito geral e específico das características que marcam o referido 

modelo econômico, pretendemos estabelecer importantes reflexões sobre o processo de 

reestruturação produtiva em curso, associado a um modelo de política econômica neoliberal 

que se integraliza mundialmente e tem produzido resultados desfavoráveis e implicativos no 

espaço de trabalho, inclusive, com visíveis fatores de precarização das condições de trabalho. 

 Coerente a reflexão, percebemos a globalização não como uma novidade; ela tem estado 

presente desde os primórdios da economia capitalista mundial. As diferentes etapas de 

acumulação e concentração capitalista há muito não se limitam aos espaços nacionais, muito 

pelo contrário, desenvolve-se em escala mundial.  

 Explorando estudos de Barroso (2005), podemos observar uma busca pelo aumento de 

lucratividade econômica que demanda da reforma econômica a partir dos anos 70 e com 

claras intensificações nos anos 80, que embora de maneira distinta, aparecem nos moldes 

anteriores à reforma. A distinção se baseia na manifestação de elementos básicos que se 

projetam em algumas áreas (como na educação) e são fortemente difundidos como referências 

para qualquer nação, entre os quais se encontram:  
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• A liberação comercial que demonstra como os países em desenvolvimento são 

pressionados a adotar o estímulo as exportações e a crescente competividade, com 

ênfase, sobretudo, na redução dos custos e no acesso recíproco aos mercados; 

• A liberação do controle do capital que institui relaxamento ou abolição dos controles 

cambiais; 

• O mercado de trabalho flexível e a intensificação dos processos de trabalho, que tem 

como pano de fundo a lucratividade, sobretudo, por obter mais valor em menos tempo, 

o que inclui horas de trabalho excedentes, menores salários e maior ênfase nas novas 

tecnologias, além da rigidez na oferta de trabalho e restrição dos sindicatos; 

• A reestruturação da organização do trabalho, estabelecendo novas relações e formas 

de organização do espaço de trabalho com maior participação e flexibilidade das 

ações;  

• A contração do papel do Estado, que passa a promover programas de ajuste estrutural 

visando à redução do déficit público com cortes de gastos, encorajamento aos 

investimentos privados e estrangeiros e redução de atuação governamental.  

 Assim, cada vez mais se coloca em questão a dependência recíproca entre os países, em 

graus absolutamente originais e inigualáveis no passado. Convém exprimir que para os 

trabalhadores a dependência recíproca tem relação com o termo “competividade” e impõe 

uma crescente degradação das suas condições de trabalho. (FRIGOTTO, 1998).  

 Isso ocorre em função de várias medidas imposta para a proteção do modelo de 

economia vigente, entre as quais se encontra a reforma profissional (ou laboral) e que 

instituída por incorporação tecnológica; deslocamento de funções; elevação de nível de 

qualificação; flexibilidade nas ações; novas organizações ocupacionais e rigidez nas 

contratações (seletividade), numa ordem inversa, acabam produzindo fenômenos como 

precariedade das condições de trabalho, instabilidade, ajuste no emprego, cortes sociais e 

demissões. (CABRAL NETO; CASTRO; FRANÇA; QUEIROZ, 2007).  

 Esse processo, contudo, não diminui em nada o papel do Estado. Simplesmente exige 

uma mudança no modo de exercer sua função de garantir a acumulação de capital e de 

estabelecer um conjunto de relações mais complexas que sobressaia, ao mesmo tempo, como 

alternativa para enfrentar os desafios e como proteção do plano econômico de maneira geral. 

 A despeito da função do Estado sua trajetória sempre foi assim, marcada por influências 

diretas na composição das profissões por exercer um importante papel nas reformas 
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profissionais aplicadas no contexto de trabalho. Por isso, há de se refletir como algumas 

atividades profissionais se confundem com o próprio processo de institucionalização e 

estatização desde o final do século XVIII e começo do século XX, abarcando importantes 

aspectos sócio-históricos e econômicos que possibilita compreender os fenômenos 

constitutivos do profissionalismo docente. 

É notável que a abordagem clássica e sociológica das profissões (estructuro-

funcionalista) sempre considerou “profissão” aquelas que confirmam a ideologia profissional 

detentora de características reais e peculiares das profissões liberais e, portanto, mais 

produtivas, tendentes a declinar e instituir os docentes a condição de profissionais. (TARDIF; 

LESSARD; GAUTHIER, 2002). 

O desencadeamento dessa discussão nos remete ao processo de industrialização no 

século XVIII, gerando contribuições à confirmação de campos especializados de 

conhecimentos produzidos pelo desenvolvimento das ciências racionais e da conseqüente 

divisão do trabalho dos sistemas produtivos das sociedades modernas, aproximando idéias 

que considera a transformação das ocupações em profissões, cujo firmamento da docência se 

enquadra nessa tradição. (TARDIF; LESSARD; GAUTHIER, 2002). 

 Ramalho e Carvalho (1994) numa análise das profissões frente ao capitalismo liberal 

(atualmente capitalismo corporativo) identificam o prevalecimento de aspectos ideológicos, 

que considera a origem e o desenvolvimento do profissionalismo no mundo do trabalho num 

nível aproximativo das demais características dos sistemas educativos das sociedades 

industriais do século passado.   

 No estudo, as pesquisadoras focalizam a análise do poder no modelo das profissões, 

enfatizando o quanto o profissionalismo modifica-se em relação à natureza mutável do 

capitalismo e apontam o Estado como elemento que representa a forma mais desenvolvida do 

capitalismo monopolista ou corporativista, para situar as modernas profissões dentro desse 

aparato burocrático.   

 Nessa visão, alguns princípios estabelecidos no profissionalismo competitivo e 

individualista geram contradições e conflitos no interior das profissões, uma vez que a 

mediação do Estado constrói uma dependência dele, quando se opõem aos objetivos de 

autonomia e independência que os profissionais pretendam alcançar. (CONTRERAS, 2002).   

 Mesclada por características desse período, as primeiras etapas do processo de 

transformação do ensino como atividade profissional evidenciam importantes influências do 

Estado e abrem espaços para compreender a profissão docente como atividade profissional 
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dentro de um fenômeno burocrático de organização racional, tanto da sociedade como do 

Estado.  

 Versa sobre a questão, a demanda expansiva do ensino no século XIX em função da 

abertura para o processo de escolarização que traz um viés de estatização a natureza de 

organização escolar, baseada nos princípios de obrigatoriedade escolar, de universalização e 

democratização do ensino. O docente passa então a ter, um papel fundamental para resguardar 

interesses centrais do Estado, tanto de controle político como social em relação às camadas e 

setores coletivos. (SAVIANI, 2003).  

 Conseqüentemente, os docentes se convertem em disseminadores da nova ordem 

política e social do Estado no interior da escola, pois ao mesmo tempo em que assegura o 

debate ideológico de valorização da educação, luta em favor das próprias causas. Dessa 

maneira, eles entendem que o movimento inverso pode assegurar o valor social do seu 

trabalho e sustentar status profissional.   

 Costa (1995) discute que a idéia de que os profissionais docentes desempenham um 

importante papel dentro do Estado há muito tem se convertido na maneira de perceber como 

manifestam suas práticas profissionais. São a partir desses princípios que constroem ou 

reconstroem sua prática educativa.  

  Nóvoa (1992, p. 105) enfatiza que “os docentes, como grupo profissional que 

desenvolve seu trabalho em instituições burocráticas e hierarquizadas, ocupa posições 

subordinadas e está sujeito a variadas formas de controle burocrático e administrativo, se 

deparando com nítidos limites na conquista de autonomia e de autocontrole de seu trabalho”.  

 O autor considera que os docentes são especialmente atingidos pelos efeitos da 

intervenção do Estado e que na condição de funcionários e de assalariados, ocupam posições 

subalternas e sofrem diversas formas de controle, visto que a mediação do Estado ou sua 

interferência, neste caso, molda o desenvolvimento de uma ocupação estimulando interesses 

divergentes.   

 Uma das vertentes marcante e relativista do trabalho docente se encontra no centro do 

debate econômico e examina as transformações da profissão em direção a proletarização. De 

inspiração neomarxista, a análise insere o trabalho docente nas mudanças do processo de 

trabalho frente ao capitalismo do século XX, manifestando oposição à consolidação da 

profissionalização. A importância de retratá-la, diz respeito à configuração do processo de 

proletarização diante da submissão dos trabalhadores aos efeitos do capitalismo, denunciando 

visíveis decadências das condições do trabalho docente.   
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 Enguita (1991) discute o fenômeno da proletarização em consonância a explosão de 

estudos sobre a eficiência educacional ocorrido nos anos 20 nos Estados Unidos, salientando a 

transferência dos mesmos princípios de administração empresarial aplicados na gestão do 

trabalho operário e burocrático para as escolas. De maneira tal, que a centralização do 

processo de tomada de decisões, da divisão e do controle do trabalho como medidas de 

racionalização passam a ser as mudanças introduzidas no processo de trabalho escolar, 

afetando os docentes de modo semelhante a outras classes trabalhadoras. 

 Discussões nessa perspectiva consideram os docentes trabalhadores assalariados que 

tem sofrido, no capitalismo, importantes alterações na composição de sua atividade 

profissional tais como: crescimento quantitativo ou massificação, vínculo empregatício com o 

Estado, feminização, declínio na formação, salários alvitantes, etc. e na execução de seu 

trabalho se torna cada vez mais controlado e dependente. (COSTA, 1995), (VEIGA; 

ARAÚJO, 1999).  

 Enguita (1991, p. 47) discorre que tal efeito insere um processo de desqualificação da 

profissão expressa pelo processo de proletarização do trabalho, segundo o qual o trabalhador 

perde, mais ou menos sucessivamente, o controle sobre sua atividade, seus meios de 

produção, o objetivo de seu trabalho e a organização do mesmo.  

  Costa (1995, p. 107) também expõe que a tese da proletarização da docência introduz a 

mesma lógica da racionalização do capital no processo de produção e vai sendo transportada 

para outros espaços de trabalho, como a escola, produzindo efeitos similares a de outros 

setores. Particularmente, expressas em três princípios:  

• Técnicas organizativas de ensino (planejamento por objetivos, módulos instrucionais, 

formas estereotipadas de diagnósticos e avaliação, ensino programado por 

computador, etc);  

• Técnicas de administração e gerenciamento do trabalho na escola (divisão do trabalho 

em especialidades nos campos de ações como orientação educacional, supervisão, 

administração, etc);  

• Formas sofisticadas de controle do trabalho docente e de promoção na carreira.  

 A posição que a autora apresenta sobre desqualificação das condições de trabalho 

docente vinculada ao processo de proletarização sustenta que:  

 

 

A configuração deste modelo tecnocrático de educação 
acarreta modificações fundamentais nas condições de 
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trabalho dos docentes, produzindo uma crescente 
desqualificação que se expressa pelo afastamento do 
professor das funções de concepção e planejamento da 
educação e do ensino, pela redução da capacidade de 
controle da categoria sobre o seu próprio trabalho e sobre 
sua carreira, pela dependência das decisões e indicações 
dos especialistas e administradores. (COSTA; 1995, p. 
107).  

 

 

 

 Assim, o princípio de modelo de produção capitalista introduz a lógica do capital e 

resultam em práticas de trabalho parciais, costumeiras e obsoletas que são orientadas pela 

excessiva especialização e hierarquização das funções deliberadas pelo Estado, causando 

desqualificação do trabalho, e que de forma gradativa, fragmentam os conhecimentos que os 

docentes têm da profissão.  

 Enguita (1991, p. 48) destaca que as transformações racionalizadoras do trabalho 

operadas no interior do processo de produção capitalista não acontecem de forma pacífica, são 

marcadas por conflitos entre trabalhadores e empregadores, perpetuando um processo de 

resistência.  

 Outro aspecto de resistência diz respeito ao poder de decisão sobre a profissão, que 

passa a ser compartimentado em função das normas estabelecidas no espaço de trabalho e das 

funções deliberadas por outras instâncias.  Segundo Enguita (1991, p. 48) “os mesmos 

fenômenos que ocorre com os demais trabalhadores de incorporar estratégias de resistências e 

de confrontasse com imposições, intromissões e determinações sobre seu trabalho, têm 

ocorrido no interior da escola”.  

 Todas as discussões levam a crer que apesar de críticas a tese da proletarização, tais 

estudos resultam contribuições significativas para compreender as mudanças no processo de 

trabalho docente, tendo a convicção de que prevalece uma crescente degradação da autonomia 

docente sobre o seu trabalho e da desvalorização social que acaba relativizando o papel da 

docência.    

Convém ressaltar que uma gama de fatores conjunturais tem historicamente marcado o 

processo de proletarização da docência, entre os quais: a urbanização; o crescimento numérico 

de escolas; a expansão do setor público; a concentração e expansão das empresas privadas no 

setor educacional; a tendência de cortes nos gastos sociais; a lógica controladora da 

administração pública que se manifestam pela regulamentação do processo de ensino, 

estabelecendo currículos, programas, normas de avaliação, regras disciplinares, horários, além 



 67

da fragmentação do trabalho pela proliferação dos especialistas e a crescente feminização do 

setor educacional. (ENGUITA, 1991, p. 47-48). 

 Atualmente, outros debates relacionam os efeitos da proletarização ao processo de 

declínio da profissão docente, como formas de justificar a situação de desconforto sobre a 

situação do trabalho e da falta de perspectivas para que a docência atinja a escala de 

desenvolvimento. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003).  

 É consensual a análise das transformações decorrentes de novas tecnologias, das 

mudanças na produção de bens e de conhecimentos, da influência dos meios de comunicação 

e das políticas de reformas no processo de ensino, que mesclam os princípios de 

desenvolvimento econômico, mas reproduz formas de intervenções e de controle nos sistemas 

de educação, causando pressões nas práticas de trabalho.  

 Esse estado de coerência que imprime controle e dependência sob o trabalho docente 

também circunscreve no atual contexto.  Recentes discussões sobre propostas educativas e 

pedagógicas vêm fortemente associadas às metas desenvolvimentistas das políticas de 

governo. (FREITAS, 2002); (OLIVEIRA, 2003); (FRANÇA, 2005). 

 Em qualquer campo profissional são visíveis os discursos do controle de qualidade total 

que introduzidas pelas propostas neoliberais artificializam estratégias para gerar novas formas 

de executar uma pedagogia escolar dita “competente, e, portanto, de qualidade. Imbuída pela 

racionalidade técnica, promissora, as propostas se convertem em recursos culturais e 

simbólicos que dão sentidos às táticas políticas do desenvolvimento econômico”. 

(FRIGOTTO; 1998, p. 96). 

 Geralmente se observam diversas formas de intervenções que marcam explicitamente os 

textos oficiais. A consideração posta nas próprias orientações das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Ensino Médio chama atenção para o seguinte teor: “não se pode mais 

postergar a intervenção no Ensino Médio, de modo a garantir a superação de uma escola que, 

ao invés de se colocar como elemento central de desenvolvimento dos cidadãos, contribui 

para a sua exclusão”. (BRASIL; 1998, p. 13).  

 A figuração da mediação do Estado revela uma aparente maneira de intervir e controlar 

o espaço de trabalho que demandam preocupações, pois na medida em que se apresenta 

explicitamente registradas em documentos é possível que os docentes reajam de maneiras 

distintas as transformações pretendidas, engendrando no interior de sua profissão ora 

resistência, ora adaptação.   

 O jogo discreto que tem levado o docente à perda de controle sobre algumas tarefas 

profissionais e a fragmentação de outras, inibem a promoção de mudanças significativas no 
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ensino e limita construir a consciência de classe para busca de superação das crises existentes, 

causando estagnação no desenvolvimento do profissionalismo docente.   

 Nesse ponto de vista, estudos apresentam elementos que orientam o fortalecimento nas 

tomadas de decisões a partir da autonomia profissional docente. O movimento tem 

contribuído para que os docentes se voltem à reflexão de sua própria atividade, interpretem os 

fenômenos de sua prática a partir dos problemas que demandam do exercício da profissão; 

que se transformem em alimentadores do saber de sua profissão como alternativa para o 

fortalecimento da profissão e como possibilidades de resistir à perda de controle sob o seu 

trabalho. FREIRE (1996), (TARDIF; LESSARD; GAUTHIER, 2002), (CONTRERAS, 

2002), (RAMALHO; NÚÑEZ; GAUTHIER, 2003). 

Contribuições dessa natureza confirmam que a profissionalização deve se amparar na 

autonomia profissional, levando o docente a fortalecer a profissão na medida em que lancem 

mão de reflexões sobre o saber, à prática cotidiana e as experiências profissionais, tanto 

vividas como compartilhadas no ambiente de trabalho, onde se processam aspectos ligados às 

condições de trabalho.  Desse modo, abrem-se perspectivas para examinar a situação do 

profissionalismo no interior da escola com base em questionamentos sobre as causas 

provedoras das más condições de trabalho.   

O que torna relevante considerar é que na escala crescente de degradação do trabalho 

que tanto tem desvalorizado a profissão se reduz à chance de promover o profissionalismo 

docente, podendo identificar as motivações dos docentes do Ensino Médio numa linha de 

compreensão sobre os efeitos que são danosos a satisfação profissional, trazendo expectativas 

de ascender um grau de consciência de classe em relação aos problemas que abrangem o 

profissionalismo docente.  

 

2.3.1 Diferentes formas de profissionalismo docente.  

 

 

 Para registrar algumas manifestações do profissionalismo docente, buscamos entender o 

contexto sócio-político e econômico que pautam o surgimento deste. Historicamente apoiado 

nas reivindicações das profissões liberais (medicina, engenharia e direito), o profissionalismo 

clássico sustenta critérios básicos que visa dotar o profissional de conhecimentos 

especializados, cultura técnica compartilhada, auto-regulação, código de ética e padrões de 

prática no exercício profissional. (HARGREAVES; GOODSON, 1996). 
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 Entretanto, estudos sobre a docência ponderam sobre bases comparativas em relação às 

profissões clássicas, indo de encontro aos critérios postos para o exercício dessas profissões 

na tentativa de validar em que posição profissional e nível de profissionalização se encontram 

os docentes. (ENGUITA, 1991), (COSTA, 1995), (RAMALHO; NÚÑEZ; GAUTHIER, 

2003).  

 Segundo constam os argumentos dos autores citados, o modelo das profissões clássicas 

pode gerar um arquétipo de profissionalização que de tão fragilizado impede o fortalecimento 

da profissão docente quando acompanham princípios distintos as suas especificidades, pois 

muito embora possa ser imitado, não se traduz num modelo de perfeição ou de referência às 

demais profissões.   

 Em virtude disso, se discute sobre o monopólio hierárquico e de autoproteção que 

resguardam os profissionais pertencentes às profissões clássicas (ou liberais), atribuído pelo 

sentido de exclusividade de serviços e de certos privilégios frente às subespecializações nelas 

contidas, fragilizando o modelo de profissionalismo que se propõe as outras profissões, como 

no caso da docência. (SARRAMONA; NOGUERA; VERA, 1998). 

 Temos observado em estudos sobre o profissionalismo docente que a condição de pós-

modernidade projeta novas divisões de trabalho e alteram as regras de organização do 

trabalho, mas produz efeitos provenientes da flexibilidade da economia provocando 

implicações gerais para a docência, que passa a reclamar profundas mudanças sócio-

profissionais. Implicações, inclusive, já descritas anteriormente nesse trabalho. 

 Essa justificativa conspira contra os expoentes que perseguem a profissionalização em 

termos de posição social, interesses corporativos e status, em detrimento de idéias mais 

abrangentes almejadas pelo grupo profissional para construir um profissionalismo implicado 

com a qualidade que se espera para a profissão. Em termos de aspirações, a busca do 

profissionalismo como estratégia de posição social não deve implicar em auto-interesse e 

sobrepor-se a um debate socialmente construído pelos docentes. Deve sim, defender a perfeita 

coerência com os propósitos educacionais.    

 Sobre essa questão, Burbules e Densmore (Apud COSTA, 1995, p. 129) afirmam que “a 

execução da tese de um profissionalismo especial para os professores é difícil também em 

decorrência das características e dos compromissos democráticos e sociais de seu trabalho.” 

 Num contraponto discursivo, supõe ultrapassar a busca incessante pela qualidade de 

serviço educativo baseado no resgate de justiça social, que visa incluir todos que não tiveram 

oportunidade, pois tal apelo pode atribuir obscuridade ao profissionalismo docente.  Em lugar 

de limitar-se a luta pelo profissionalismo docente num conceito antidemocrático que 
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privilegiam uma posição corporativista, considera-se tomar como eixos outras bases de 

organização. (TALBERT; MC LAUGHLIN, 1996).  

 Essa visão é tratada por Costa (1995, p. 260) quando argumenta sobre a “possibilidade 

de construções particulares de profissionalismo”.  Para a autora, é possível que haja diferentes 

configurações para o profissionalismo docente, permeados por diferentes avanços da 

profissão, das inovações na prática social docente e de novas feições que consagram a 

organização do trabalho, desconsiderando que as profissões não são estruturas estáticas no 

processo histórico e social.  

 Adentrando em algumas manifestações que se coloca para o profissionalismo docente, 

podemos encontrar a existência de estudos que põem em evidência quatro tipos de 

profissionalismo: o flexível, o prático, o de extensão e o complexo. (HARGREAVES; 

GOODSON, 1996). 

 Trata-se de uma classificação que representa formas apropriadas de identificar contornos 

que se conferem ao profissionalismo docente e são necessários ao apontamento de princípios 

que orienta a sua compreensão.  Assim, algumas características são postas da seguinte 

maneira: 

 

TIPOLOGIAS APLICADAS AO PROFISSIONALISMO DOCENTE 

Profissionalismo 

flexível 

Profissionalismo 

prático 

Profissionalismo 

estendido 

Profissionalismo 

complexo 

- Cultura colabora-

tiva (técnica e pro-

fissional); 

- Discussões locais 

dos problemas es-

pecíficos; 

- Padrões de prá-

ticas profissionais; 

- Critérios flexíveis. 

- Produção de 

saberes e de 

conhecimentos 

práticos e pessoais; 

- Capacidade refle-

xiva sobre a prática 

educativa. 

 

 

- Mediação entre 

teoria e prática 

(particularmente 

individualista); 

- Conduta racional 

ao invés de 

intuitiva; 

- Maior autonomia 

nas relações 

(mediante atitudes 

responsáveis e 

colaborativas). 

- Reestruturação do 

papel do professor; 

- Limites de atuação 

profissional; 

- Maior autonomia 

nos processos de 

decisões. 

  Quadro 1 - Características aplicadas ao profissionalismo docente. 
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 Embora no interior dessas características indique um quadro de evolução do 

profissionalismo docente, algumas críticas pertinentes levam em conta a dificuldade de 

construir uma ordem ativa e estabelecida sobre esses princípios, uma vez que a cultura de 

organização a ser construída no próprio campo de trabalho sofre diversas interferências, 

principalmente, das condições sociais, políticas e econômicas. 

 Isso ocorre, em função da inconstância com que os fatos acontecem e se multiplicam em 

variáveis que se desprendem da complexa organização institucional do trabalho, da 

flexibilidade econômica e das incertezas científicas, visto que acabam imprimindo novas 

realidades sócio-profissionais. (HARGREAVES; GOODSON, 1996). 

 Hargreaves e Goodson (1996) procuram analisar os efeitos determinantes que atribuem 

novas versões na realidade do trabalho docente e identificam tipos de culturas docentes 

pautadas no individualismo, na colegialidade artificial, na balcanização e na colaboração, 

considerando que estas trazem implicações desfavoráveis à organização do trabalho.  

 Para os pesquisadores, a justaposição de uma cultura em relação à outra deve primar 

pela relação dialética entre as condições apresentadas no local de trabalho, cujo papel 

enquanto dimensão estrutural tanto influencia a nova cultura de organização produzida no 

espaço de trabalho, como determina e são por ela determinada.  

 Deriva daí, o reconhecimento de que a escola se move com padrões bastante instáveis e 

homogêneos, “padrões culturais que se observam nas práticas habituais e assumidas na 

divisão do espaço e tempo escolar, em forma de agrupamento dos alunos por idades, ciclos e 

organização de currículo em disciplinas”. (GARCIA, 1999, p. 47).  

 Podemos destacar, inclusive, algumas características predominantes da cultura de 

organização, tais como: o individualismo que leva o docente a trabalhar conforme suas 

normas e predisposições organizativas de sala de aula. Esse individualismo gera uma 

superficialidade participativa e projeta um caráter artificial nos formatos de colegialidade.  

 Outro aspecto prevalecente diz respeito a balcanização dos conteúdos, que reforça a 

adoção de práticas uniformes na gestão das tarefas de ensino e nas atividades educativas de 

maneira geral (representando uma ínfima colaboração docente nos planejamentos e projetos 

afins).  

 Um dos obstáculos também pertinente trata-se da superficialidade coletiva 

(colegialidade) que deforma a cultura de organização do trabalho e segue na contra mão de 

uma dinâmica social que insere toda e qualquer prática profissional, visto que esta se permeia 

num espaço de relações socialmente construídas.    
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 Em face disso, fragmentam-se os propósitos, valores e normas que condicionam as 

práticas educativas na escola e as mudanças não se processam, inibindo a construção de 

formas adequadas de organizar o espaço de trabalho em vista do profissionalismo docente. 

Num parecer favorável, Tedesco (1999) discute possibilidades de se pensar o trabalho 

docente como “redes educativas”, desfazendo o “excessivo” controle diretivo e fechado que 

limitam capacidades criativas e transformadoras da atividade docente para assumir a profissão 

dentro de um contexto flexível e normatizado (com regras negociadas e negociáveis), que 

tanto estimula como motiva o professor a potencializar sua “práxis educativa”. 

Essa práxis educativa provoca no professor um sentido consciente, em que este se 

percebe como profissional e se insere na luta por dignidade (status e busca de valor), que 

culmine no reconhecimento social do seu trabalho, abrindo novas perspectivas para seus 

interesses concretos e particularmente valoráveis, atribuindo, dessa forma, seguridade no 

trabalho diante da importância que passa a exercer nas propostas de mudanças.  

A profissionalização deixa de se restringir ao plano didático-pedagógico da sala de aula, 

dos saberes e competências (profissionalidade) para situar-se na rede sócio-histórica que 

envolve as lutas e reivindicações do docente por melhores condições de trabalho no âmbito da 

atividade profissional (profissionalismo).  

 As discussões do profissionalismo têm também levado em consideração à necessidade 

de re-profissionalizar a docência e de perceber como a ampliação de funções na docência 

pode ser positiva, pois dão sinais de que o docente seja capaz de realizar funções que vão 

além das tarefas tradicionais e convencionais centradas no aluno e no espaço físico de sala de 

aula. (RAMALHO; NUÑEZ, 2004). 

 Nessa abordagem, do profissionalismo estendido, a recomendação é para que o docente 

trabalhe em equipe, em mútua colaboração e planeje conjuntamente. O argumento inclui a 

realização de funções mentoras que se relacionam com os aspectos centrais da formação 

(continuada), inclusive, construída na própria escola.  

 Evidentemente, que essa ordem colaborativa não pode converter-se num marketing de 

mudanças e melhorias educativas como são sustentadas nos discursos oficiais. A colaboração 

que se defende deve está na base da reforma do currículo, possibilitando que a escola se 

aproprie desse novo currículo e passe a fazer uso adequado de suas diretrizes. 

(HARGREAVES; GOODSON, 1996).  

Prevalece aí a devida atenção ao sentido contraditório que as reformas educativas trazem 

sobre o profissionalismo docente, quando ancora mecanismos que privilegiam elementos da 

formação, dos saberes e das competências docentes em detrimento das lutas que pautam 
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historicamente as reivindicações por melhoria das condições de trabalho e de valorização 

salarial, fragilizando dessa maneira, a conquista pela autonomia profissional.  

Conseqüentemente, a autonomia profissional passa a ser suprimida quando se exala o 

fenômeno da cidadania que a educação imprime na sociedade e que tanto faz jus o discurso 

oficial, delegando um marketing excessivo à qualidade educativa a partir de tal compreensão, 

pois insere uma aparente nulidade no conjunto das representações docentes sobre essas 

questões. (NÚÑEZ; RAMALHO, 2004). 

O fortalecimento da autonomia profissional pode ser encaminhado a partir da relativa 

autonomia que o docente tem em relação a sua profissão (o docente do Ensino Médio trabalha 

segundo suas motivações, interesses, possibilidades individuais e balcanização dos 

conteúdos), visto que o mesmo cerceia suas práticas profissionais por uma autonomia 

pedagógica, embora seja privado de autonomia institucional. É a escola que impõe a estes, 

regras com base em fatores como intensificação do trabalho, controle do tempo e qualquer 

tipo de condições de trabalho. (VEIGA; ARAÚJO, 1999).  

Carr e Kemmis (Apud NUÑEZ, 2004) destacam os docentes como atores fundamentais 

para a aplicação das Reformas. Sem seus conhecimentos, experiências e juízos de valor 

construídos de suas práticas docentes não há como esperar êxito e sucesso na execução de 

qualquer proposta.  

Ao ignorar a efetiva participação docente na elaboração das propostas, não se reconhece 

que a socialização profissional pode estabelecer condições para construir uma política de 

organização do trabalho que implique, sobretudo, em definir os papéis que cabem ao docente 

na própria conjuntura profissional, já que será o principal responsável pela execução do seu 

trabalho.  

 Nesse sentido, a ausência da política de organização do trabalho acaba sendo 

preocupante por produzir condicionantes externos à escola, que em última instância, tornam-

se responsáveis pela identidade da instituição. Em termos gerais, revela certa fragilidade da 

autonomia profissional diante da insuficiente participação da comunidade local nas normas 

priorizadas e estabelecidas no ambiente específico de trabalho, com todas suas variantes de 

problemas. (TALBERT; MC LAUGHLIN, 1996).  

Dessa forma, assumir o sentido político de organização do trabalho pressupõe que se 

deva construir uma cultura diferenciada levando a pensar futuras mudanças na escola, que 

eleve o nível de participação do docente, como profissional potencialmente importante para 

expor sua visão sobre normas e regras a serem socialmente compartilhadas, gerando um 

movimento que conduz sua inserção na nova cultura profissional. 
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No entanto, é preciso compreender que a busca por um espaço que ativa a cultura de 

organização na escola vinculada à organização profissional abarca uma série de idéias básicas 

e significativas quando expressa no contexto de atuação. É no contexto de trabalho que 

emerge um conjunto de respostas para os problemas internamente partilhados pelos 

envolvidos (direção, coordenação, docentes, aluno, família), pois no interior dessa prática 

manifestam diferentes posições: sociais, organizativas, psicológicas, econômicas, educativas e 

administrativas.  

Sobre tal assertiva, podemos discorrer acerca de alguns desafios que se colocam para a 

escola e que induz a criar novas capacidades transformadoras do profissionalismo docente, 

porém, até o momento, adaptativas para o trabalho docente, como veremos a seguir.  

 

2.3.2 Profissionalismo docente e Reforma no Ensino Médio.  

 

 

 Parece óbvio perceber que prevalecem nas Diretrizes das Reformas do Ensino temas 

envolvendo descentralização das decisões; autonomia das instituições escolares; flexibilidade 

do currículo; liberdade de escolha das instituições docentes; participações dos profissionais 

nos órgãos colegiados. (BRASIL, 1998). Entretanto, de certa forma, encontram 

correspondência no conceito de descentralização, de autonomia, de flexibilidade e de 

organização, ou seja, os mesmos princípios defendidos na linha produtiva para ajustar-se à 

economia de mercado. 

 Propriamente visto que as prerrogativas de variados termos utilizados no campo 

econômico se desprendem para outros campos setoriais (como a educação), estes acabam 

beneficiando as reformas econômicas. O argumento parece prescindir como algo recente, mas 

coincide com a gênese do debate sobre o profissionalismo que pôs um divisor na trajetória da 

profissionalização docente.  

 De maneira clássica, as reflexões sobre o profissionalismo docente permitem uma 

análise rebuscada das reformas educativas e da política de ampliação destas no campo 

profissional docente, pois nos remete a alguns princípios que marcam a sua natureza 

ideológica.   

 Um desses aspectos se refere particularmente à interdependência do ensino com as 

realidades do mundo produtivo, que tanto subordina a educação às exigências do mercado 

como insere esta numa escala social, condicionando-a a apresentar resultados favoráveis 

voltados a melhoria dos desempenhos que se espera na preparação de profissionais úteis.    
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 É possível compreender a partir de um recorte teórico acerca da Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien no ano de 1990, que as reformas educativas 

dos países mais pobres e populosos do mundo se revestem pelo slogan “educação para a 

eqüidade social”, numa clara orientação de reduzir as desigualdades sociais a partir da 

expansão do ensino. (DELORS, 2000). 

 A educação é vista como principal veículo de distribuição de renda e de garantia da 

mobilidade social aliada à noção de acesso às culturas escritas, letradas e informatizadas e 

único meio de ingressar ou permanecer no mercado de trabalho, além de garantir 

sobrevivência na chamada sociedade do terceiro milênio. (DELORS, 2000). 

 Torna-se imperativo registrar como Sacristán (1992) vem criticando, desde a década de 

90, os paradoxos existentes nas reformas de ensino ao redor do mundo, ao instalar 

necessidades desenfreadas de preparação cada vez mais especializada para atender as 

exigências produtivas e os anseios do mercado de trabalho.   

 Observamos a partir dos estudos do citado pesquisador, que o sistema de produção 

apesar de muito mais aberto à assimilação de técnicas inovadoras, método de produção e 

organização para garantir maior rentabilidade à ordem econômica, impõem sacrifícios 

exaustivos nas motivações pessoais e profissionais dos indivíduos para adequar-se às 

progressivas mudanças.  

 Assim, o sistema educativo se vê diante da obrigação e da responsabilidade de ofertar 

ensino-preparação profissional para a demanda populacional, tornando-se cada vez mais 

difícil, se não impossível, estabelecer um rol de profissionais docentes devidamente 

qualificados para atender as necessidades educativas da população num curto espaço de 

tempo. 

 O fato é que várias mudanças (sociais, políticas, culturais, econômicas e técnicas) que 

têm ocorrido no cenário mundial, nos últimos dez anos, muitas vezes por exigência ou 

necessidade da própria sociedade, trazem um sentido indefinido aos campos de atuação 

profissional tanto no setor social como produtivo, ampliando formas alternativas de 

organização do trabalho.  

 Novos perfis profissionais são exigidos, destacando as capacidades de integrar 

atividades de concepção, de execução, de elaboração e do desenvolvimento de múltiplas 

funções ou tarefas, principalmente, de intervir na dinâmica organizacional do grupo de 

trabalho que deve se mostrar adaptável ao conjunto de mudanças em curso. 

 Entretanto, leva-se em consideração que a definição de novos critérios para a 

diversidade do mundo do trabalho não se aplica de forma homogênea, variando segundo o 
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setor, ramo e mercado.  Por isso, tais requisitos sugerem a opção por um novo profissional, 

não apenas tecnicamente qualificados, mas dotado de uma formação geral capaz de 

estabelecer as interfaces requeridas pelo ritmo acelerado e intermitente de mudanças sócio-

econômicas.   

 Convém novamente salientar, que a educação e a qualificação profissional aparecem 

como eixos propositivos para enfrentar os desafios eminentes quando a ordem é movimentar o 

campo educativo. Assim, apesar das poucas modificações do trabalho docente a nível 

nacional, amplas literaturas continuam expondo constantes exigências para um novo agir 

profissional. 

 As análises postas sobre Reformas Educacionais do Ensino Médio no Brasil projetadas a 

partir da criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de nº 9394 (BRASIL, 1996) e da 

elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 1998) 

trazem interpretações divergentes sobre como as “reformas” têm levado o docente a acomodar 

novas exigências as suas práticas profissionais sem que haja “rupturas” de velhas práticas 

docentes.  

 Esse argumento se embasa, a priori, na ideologia que carrega as contradições externas e 

internas dos princípios de reformas, produzindo diferentes formas de discursos sobre novas 

práticas docentes e novos espaços de trabalhos a partir do desenvolvimento da 

profissionalização.  

 A própria LDB (BRASIL, 1996) reúne princípios básicos que defendem a relação direta 

entre escola e atividade docente, com intuito de assegurar melhores condições de 

aprendizagens para os alunos e, conseqüentemente, melhoria do ensino ofertado. A ordem é 

enfatizar as dimensões política e social da atividade docente, bem como os conteúdos, os 

princípios didático-pedagógicos e as tecnologias que são necessárias à melhoria da prática 

docente para aplacar os problemas existentes no Ensino Médio.   

 Embora constituam avanços, as propostas oficiais demandam preocupações, pois 

abarcam distintas orientações para diferentes necessidades sócio-profissionais, muitas vezes, 

num mesmo espaço de trabalho. (BRZEZINSKI, 2002).  

 No Ensino Médio não há contemplação. A força do Decreto Lei de nº 307, de 07 de 

julho de 1997 apresenta propostas de regulamentação da base curricular nacional e de 

organização dessa modalidade de ensino e coloca em evidências novas diretrizes educacionais 

que implica em mudança na estrutura da educação profissional, desconfigurando o currículo.  
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 Cria-se um novo modelo de educação que traz a tona o seguinte embate: Ensino Médio 

versus Educação Profissional, muito embora continue sendo ofertada pelas instituições 

escolares de forma concomitante ou seqüencial a própria modalidade de ensino.   

 O Ensino Médio passa a ser propedêutico desvinculado da educação profissional, com 

clara finalidade de preparação para o ensino superior. Isso exige do professor novos 

patamares de formação, visto que as interpretações das novas orientações curriculares 

acarretam profundas alterações nas instituições escolares e, conseqüentemente, no trabalho 

docente, fazendo com que o profissional sujeite a sua prática ao novo currículo.  

 A difícil equação entre propostas inovadoras e o contexto escolar ganha corpo em 

decorrência de suas implicações, pois solicita do professor maior mobilização de 

conhecimentos sobre o novo currículo, além da incorporação de novos princípios didáticos e 

pedagógicos, de mecanismos avaliativos e de organização do espaço de trabalho, em perfeita 

sintonia com o aperfeiçoamento formativo.  

 Em decorrência disso, as reformas vêm marcadas por determinações que combinam 

reestruturação do trabalho e maiores sobrecargas de responsabilidades docentes em relação às 

mudanças, implicando também em maior envolvimento da comunidade escolar que passa a 

exigir respostas coerentes aos princípios inovadores ao cobrar dos docentes capacidades para 

promovê-las.  (OLIVEIRA, 2004). 

 Oliveira (2004, p. 130) reforça ainda que “as conseqüências para o ensino demarcam 

uma forma de regulação das políticas educacionais resultando em significativas mudanças na 

organização escolar, na gestão e na reestruturação do trabalho docente”, gerando novos 

contornos que pode alterar a natureza do trabalho do professor, pois o coloca diante de 

variadas funções.   

 Sendo assim, o trabalho docente não se restringe apenas à sala de aula, compreende a 

gestão da escola mediante orientação que atribui ao professor dedicar-se a elaboração de 

planejamentos, projetos, discussões coletivas sobre currículos e avaliação. (BRASIL, 1996). 

Entendimento, inclusive, que teve desdobramento da exigência legal posta no artigo 206 da 

Constituição Federativa do Brasil (1988), que propunha a gestão democrática como meio de 

aumentar a participação da comunidade na escola e nos processos de decisões. (CABRAL 

NETO; CASTRO; FRANÇA; QUEIROZ, 2007).  

 Dessa forma, a ampliação da participação dos docentes e da comunidade escolar se 

aplica no mecanismo de gestão democrática da educação, que reconhece a escola como 

espaço político e de trabalho, entrando em cena a construção dos princípios de autonomia, 

seja administrativa, financeira ou pedagógica.  Tudo isso conjuga uma tendência de 
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centralizar as decisões no âmbito mais imediato de atuação dos profissionais da educação (o 

espaço escolar), trazendo ganhos ao reconhecimento profissional desempenhado no interior 

do trabalho, mas impõe maiores exigências na renovação das práticas de trabalho.  

 Por conseguinte, passa a corroborar na flexibilidade da organização do trabalho, tanto 

nas estruturas curriculares como nos processos de avaliação e possam a abranger princípios 

científicos e tecnológicos que operam os conteúdos, as metodologias, as formas de avaliação e 

a organização do trabalho, reforçando a necessidade de maiores domínios docentes sobre 

novos saberes e novas práticas profissionais.   

 O docente se vê então, obrigado a emitir respostas diante de inúmeras propostas de 

trabalho, múltipos projetos pedagógicos, novas composições de currículos e de avaliações 

formativas, que esboçadas como inovações, por vezes, lhes são apresentadas como 

indispensáveis à qualificação do seu trabalho. 

 Quanto a essa questão, ilustramos que:  

   

 

Qualquer inovação que pretende considerar a formação 
não pode negligenciar as relações profissionais do 
professor com a administração educativa correspondente, 
nem a adequação do professor dentro do sistema em 
função das expectativas de progressos profissionais, da 
especialidade docente e da formação [...] dentro dessas 
circunstâncias parece mais um intento de fingir adequar-
se a certas modas reformistas que atender a realidade de 
mudanças na educação. (IMBERNÓN, 2002, p. 21).  
 
 
 
 

 Essa afirmação mostra-se suficiente para perceber que propor mudanças no sistema 

educativo, de maneira geral, entra na esfera da aceitação dos envolvidos e na construção de 

atitudes positivas que façam os docentes compreenderem as implicações de investimento na 

carreira profissional, tanto para o aperfeiçoamento das práticas educativas como para o 

enfrentamento de novas situações que advém da profissão.  

 Sem o irrestrito apoio do profissional docente, como principal executor de propostas no 

exercício da profissão não há como levar adiante nenhum projeto de reformas, tendo em vista 

que lhe cabe um importante papel dentro de uma realidade concreta demarcada por 

necessidades e problemas específicos de sua profissão. 

 Explorando os estudos de Imbernón (2002), ressaltamos que qualquer processo de 

inovação não pode excluir aqueles que são peças fundamentais a engrenagem das 
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transformações educativas. Quando isso ocorre, se converte em processos imaginários e 

artificiais em virtude do caráter meramente aplicativo, técnico e operacional das idéias 

originárias das reformas de ensino, muitas vezes distanciadas das necessidades sócio-

profissionais docentes.  

 Nóvoa (1992, p. 22) adverte que associar a formação do professor à produção de 

práticas inovadoras e criativas não parece ser o caminho mais indicado, pois “a formação 

quase nunca conduz diretamente à ação inovadora. É preciso ter consciência deste fato se não 

quisermos cair em mistificações que nos dificultam uma apropriação interveniente das 

realidades educacionais”. 

 Essa reflexão permite perceber como alguns condicionantes parecem emergir numa 

inversão lógica, que leva a um pensamento contínuo sobre os efeitos das políticas 

profissionais brasileiras no âmbito sócio-institucional em que a docência se processa, 

causando estagnação no processo de desenvolvimento da profissionalização.  

 Um fator visível, diz respeito ao descompasso em relação às medidas adotadas na 

política de formação que prima pela profissionalização, quando de forma mediana se elegem 

prioridades para uma modalidade de ensino em detrimento de outra e gera um estágio de 

intermitência no plano educativo mais geral.  

 Nesse sentido, a adoção de súbitas metas para o Ensino Médio impõe uma realidade 

transitória e impede coesão nas propostas curriculares de ensino e nas políticas educativas que 

canalizam efeitos positivos nas questões de ensino. Naturalmente se observa a adoção de 

efêmeras políticas de governo que se dissipam com a mesma rapidez com que são pensadas, 

sem minimizar problemas historicamente identificados no Ensino Médio. 

 Maior paradoxo é observado na importação de “modelos de ensino” de países com 

registros exitosos no campo educativo, ocorrendo um desequilíbrio na realidade do sistema de 

ensino brasileiro. As implicações que emanam de diferentes contextos com suas 

problemáticas singulares incidem sobre os macros projetos formativos e curriculares 

nacionais, instituindo uma materialização presumida por interesses alheios às necessidades 

das instituições escolares. (FRIGOTTO, 1998). 

Comumente, encontramos estudos que reconhecem as reformas educacionais revestidas 

por intervenções legais resultantes de um trabalho político-técnico que visam regular as 

perspectivas de transformação na escola. (BARRIGA; ESPINOSA, 2001), (VEIGA; 

ARAÚJO, 1999), (TORRES, 2000).  

 Isso demonstra a dificuldade de inserir os docentes na plataforma de mudanças 

educativas, visto que nos últimos anos, não somente os persistentes apelos de governo como 
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de outras instâncias representativas (associações, colegiados, ONGs, sindicatos) traz um 

importante discurso transformador sobre a capacidade de envolvimento docente na luta pela 

melhoria do ensino, sem apresentar os mecanismos necessários a sua inserção.  

 É nesse sentido, que importantes elementos estão colocados nas pesquisas educativas e 

alimentam as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 1998), 

prevalecendo o desejo de equacionar recursos humanos, financeiros, técnicos, didáticos e 

físicos que poderão dá garantia de tempos, espaços, situações de interação, formas de 

organização da aprendizagem e inserção da escola na esfera social.   

 Esses princípios são idealizados como forma de promover a aquisição dos 

conhecimentos, competências e valores, numa vasta abrangência que exige dos docentes 

práticas profissionais apuradas e evidentes capacidades formativas.  Entretanto, opiniões 

formalizadas nas pesquisas sobre o Ensino Médio não têm encontrado consensos sobre a 

ativação de progressos na profissionalização docente, embora reconheçam a existência de um 

processo lento de melhoria e evolução na profissão quando ocorre investimento na formação. 

(FRIGOTTO, 1998); (FREITAS, 2002); (OLIVEIRA, 2003), (NÚÑEZ; RAMALHO, 2004).  

 Não que se negue à importância da formação no processo de desenvolvimento da 

docência, mas é preciso pensar como se dirigem tais discussões em contextos particularmente 

distintos.  Em razão disso, se observa que desde a década de 1990 as políticas educacionais 

brasileiras tomam a profissionalização como eixo condutor das reformas de ensino e 

focalizam esforços nos elementos da profissionalidade, especificamente na formação.   

 Contudo, a formação não é propriamente determinante para a ascensão da docência, pois 

fatores de ordens materiais e simbólicas que integram elementos objetivos e subjetivos do 

ambiente de trabalho são qualitativamente inibidores das motivações pessoais e profissionais 

docentes impondo, sobretudo, limites na satisfação profissional. 

 A posição intimista das reformas que propõem instruções gerais para o novo Ensino 

Médio leva o professor a adotar um compromisso velado de fazer cumpri-las e de buscar 

através de investimentos na carreira meios de acrescentar novos aspectos à prática docente.  

Assim, o sistema educativo se vê diante do dilema de ofertar preparação profissional contínua 

para a demanda docente e gera certa pressão por busca desenfreada de capacitação.   

 Evidentemente, há de se reconhecer à importância de investimento na formação como um 

direito historicamente reivindicado, mas que tende a se dissolver diante  da busca contínua por 

formação, que alteram as expectativas dos docentes em relação às novas práticas profissionais 

suprimida pelo incessante processo de auto-realização para atender os apelos da qualidade do 

ensino.  
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 Isso parece tão recorrente, que as próprias pesquisas sobre o Ensino Médio ao invés de 

atribuir maior importância à formação inicial e aos efeitos da expansão do Ensino Médio 

associado à crescente demanda de alunos, se detêm a refletir a prevalecente sensação de 

fracasso no âmbito do trabalho docente, sem preocupar-se em identificar as implicações que 

se avolumam diante das novas exigências sócio-produtivas do mundo do trabalho, pois 

obviamente ignoram a marca de sua natureza subjetiva e objetiva. (RAMALHO; NÚÑEZ, 

2004).  

 Para Talbert e Mc Laughlin (1996) as Reformas Educacionais devem criar 

possibilidades reais para o desenvolvimento profissional docente. As disposições 

institucionais devem proporcionar oportunidades para a aprendizagem no interior das escolas, 

baseadas em modelos reflexivos sobre a prática profissional e sobre os resultados alcançados 

pelos estudantes.  

 Os autores defendem que a organização do trabalho docente deve primar pela 

formação de práticas profissionais, permitindo aos docentes trabalhar na solução de novos 

problemas, de avaliarem alternativas e definir os objetivos da escola. Ao incorporar na 

instituição escolar formas organizadas de trabalho abre-se espaço para que o docente crie uma 

cultura de trabalho com as quais passa a conviver e atuar. 

  Apesar da organização do trabalho se constituir num marco importante de socialização, 

a questão é complexa mediante as condições objetivas do trabalho docente, nos quais se 

estabelecem formas de manutenção ou de ruptura de práticas profissionais, muitas vezes, 

determinadas pelas diferentes interações existentes, por distintos fatores como o projeto 

pedagógico da escola, pelas relações com a sociedade, com o estado, com os colegas de 

profissão, dentre tantos outros. (GIMENO, 1995). 

 Possivelmente, a relativa mobilidade social docente expõe lacunas na organização do 

trabalho frente à dispersão de grupo quando não se reconhece como parte de uma classe 

profissional. Ao enfrentar uma nova ordem de organização do trabalho, o movimento docente 

se constitui dentro de parâmetros sobre o seu papel na educação e as representações que a 

sociedade sustenta sobre eles. Contrariamente, os docentes tornam-se vulneráveis aos efeitos 

externos, ou seja, sofrem juízos negativos das capacidades intelectuais e cognitivas que 

possuem, do caráter comprometedor e responsável em relação à profissão. (TALBERT; MC 

LAUGHLIN, 1996), (VEIGA, 1996).   

 Tais interferências ajudam a justificar o que sustenta o debilitado profissionalismo 

docente quando implicado num aspecto restrito de militância pela falta de mobilização, que 

engendra a cultura de organização da escola.  De maneira lógica, a ausência da política de 
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organização do trabalho torna-se responsável por práticas uniformes e superficiais que 

fragmentam as ações no espaço de trabalho.  

 Esse fenômeno é sentido nas manifestações dessas práticas e dos aspectos que 

emanam das aulas aliados aos objetivos almejados pelos docentes em relação às 

aprendizagens dos alunos, que carrega um grau significativo de normas locais (simbólicas e 

negociáveis) devidamente registradas nos diários escolares. Normas sobre as quais se 

sustentam e se correspondem na inconsistente política de organização institucional e nas 

sanções que marcam as tradições locais e, obviamente, pautam todas as ações realizadas que 

podem inibir o fortalecimento profissional.  

Por isso, a recomendação de se criar um sistema de gestão da organização do trabalho 

tem um caráter obrigatoriamente cooperativo entre os atores envolvidos, que possa gerar uma 

nova perspectiva política para o grupo. Isso se justifica em função das necessidades locais e 

do desdobramento delas para a formulação de políticas coerentes com o estabelecimento de 

sistemas de organização do trabalho, que institua nos docentes o desejo de cooperar e de se 

empenhar na identificação dos contrastes e problemas que acometem as práticas sócio-

profissionais.   

Logo se observa certa dificuldade de efetivar tal processo no Ensino Médio, visto que 

carrega uma tradição organizativa de caráter genuinamente curricular e profissionalizante, 

configurada essencialmente no ensino propedêutico que determina à preparação das elites 

para ascender num nível mais elevado, ou seja, o ensino universitário. Isso se explica por que 

o desenrolar para o novo profissionalismo docente presente nas Reformas de Ensino interpela, 

o tempo todo, a influência do mercado na educação, embora exponha os limites externos que 

condicionam mudanças e variáveis no processo de trabalho docente. 

Nesse contexto, o docente se percebe em meio a um grande desafio que é o de atuar no 

Ensino Médio, como parte pré-dispositiva de mudanças da Educação no século XXI, 

inclusive, com evidente exigência de novas relações de poder nas instituições escolares que 

alteram a forma de organização do trabalho.  

 Esse entendimento provoca uma discussão importante sobre os papéis exercidos e as 

relações estabelecidas pelos envolvidos no manejo das práticas educativas (docentes, 

diretores, coordenadores, alunos) considerando, contudo, pensar que a forma verticalizada das 

relações coexistentes entre os profissionais da educação possa satisfazer as expectativas e 

necessidades do docente na dinâmica de mudanças da atividade profissional e das normas 

estabelecidas pela onda de reformas.  
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 Violada a prática social das relações, o apoio didático-pedagógico que se espera 

alcançar torna-se superficial quando distanciada do campo profissional, pois abriga um apelo 

pela qualidade educativa mediante mudanças nas práticas sócio-profissionais docentes, 

baseadas em competências, compromissos e responsabilidades, sem discutir possibilidades 

concretas das condições de trabalho.  

  Outro fator importante diz respeito à ética profissional, que como norma pretendida 

para a docência sustenta uma condição variável entre os docentes segundo suas crenças, 

valores e conhecimentos.  A falta de ética profissional, sumariamente interfere nas posições 

tomadas pelos docentes em relação as suas necessidades formativas, nas dinâmicas das 

práticas profissionais e no processo de organização do trabalho. (VEIGA; ARAÚJO, 1999).  

Todos esses aspectos precisam ser discutidos, pois a cultura escolar que imprime 

organização do trabalho não se constitui num processo de adaptação passiva, mas em 

processos de negociações permanentes dos envolvidos, considerando sentimentos, valores, 

crenças, representações, concepções, os quais configuram as atitudes e comportamentos em 

relação à atividade docente.   

Vimos que Torres (2000) ao tratar de algumas pretensões inovadoras para o campo 

educativo evidência mudanças das práticas docentes, mas sugere um debate mais profundo 

sobre as modificações do próprio modelo escolar. A autora incita uma discussão sobre a 

impossibilidade de que os professores assumam o papel de protagonista numa ordem 

convencional de estrutura escolar, numa instituição retrógrada, rígida e hierárquica, pensada 

não para docentes reflexivos, autônomos e criativos e sim para docentes executores. 

De qualquer modo, ao se reportar sobre autonomia profissional associada aos contextos 

e as condições da atividade profissional deve-se defender renovações de práticas profissionais 

e novas formas de organização do trabalho, que tanto altere o modelo de escola que se tem 

como institua de fato, as mudanças no espaço de trabalho.  O jogo dialético contempla 

também a construção social da atividade docente, atribuindo significados, modificações e 

fortalecimento das dimensões do profissionalismo que pautam a atividade profissional.  

 A maneira de entender como se processa o profissionalismo e se discutem nos múltiplos 

contextos em que o grupo se insere (a escola com toda sua estrutura didático-pedagógico-

administrativa; as associações profissionais; os departamentos institucionais que regem as 

normas funcionais das instituições escolares) constituem as redes colaborativas que permite 

aprofundar as lutas por avanços nas condições de trabalho integradas ao contexto profissional 

(a instituição escolar), provocando pressões para possíveis mudanças ou permanências das 

características promissoras do profissionalismo docente.   
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Em vista disso, o profissionalismo docente do Ensino Médio também é resultante das 

motivações pessoais e profissionais que levam o docente a participar das associações 

científicas, dos sindicatos, das lutas da sociedade, do seu desenvolvimento integral na 

profissão, buscando construir uma posição emancipada dentro da atividade que exerce. 

Essa atitude em relação à profissão se integra num movimento constante de lutas e 

conquistas por excelentes remunerações e por ambiente digno de trabalho, aspectos que 

podem fazer a diferença na manutenção da satisfação profissional, cujas discussões faremos 

no Capítulo III.  

  

3. CONDIÇÕES DE TRABALHO E SATISFAÇÃO PROFISSIONAL: DI MENSÕES 

DO PROFISSIONALISMO DOCENTE.  

 

 

  Por mais amplas que sejam as propostas surgidas com intuito de renovar a escola, as 

dificuldades sentidas para transformar a docência continuam sendo um debate inesgotável em 

vários contextos, mediante o ritmo de alterações que tem sido introduzida no setor de ensino, 

nos últimos dez anos, sem que se possam visualizar efeitos significativos na profissão 

docente.  

 A expectativa em relação a isso aumenta na medida em que se percebem programas 

planejados para mudanças no ensino voltadas diretamente para a formação e a prática 

profissional docente, cada vez mais afetando e modificando o espaço de trabalho. Entretanto, 

apesar da lisura teórica que corresponde às maciças intenções de transformar o papel docente 

dentro de condições favoráveis para a profissão, no Brasil, não se tem atingido tal objetivo. 

 Nos últimos anos, pesquisadores brasileiros como Ramalho e Carvalho (1994), Costa 

(1995), Garcia (1996), Veiga e Araújo (1999), Hypólito (1999), Brzezinski (2002), Ramalho, 

Núñez e Gauthier (2003), Núñez (2004) mostram-se ativamente preocupados em avaliar a 

atividade laboral dos docentes, pois inserem nas discussões da profissionalização docente 

aspectos que indicam condições adversas do exercício da profissão docente.  

 No tocante as condições de trabalho, estudos importantes como de Noronha (2001), 

Codo (2002), Santos (2003) e Delcor (2004) introduz discussões sobre os impactos que as 

condições adversas causam na satisfação profissional (como dimensão mais subjetiva da 

profissão docente), reunindo elementos teóricos até então recorrentes dos dilemas de tais 

condições enfrentadas no exercício da profissão. 
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 Internacionalmente, o estudo de Esteve (1999) tem referenciado muitas pesquisas que 

trata sobre o mal-estar docente em relação à profissão, demonstrando o desconforto que os 

profissionais sentem em relação ao papel profissional que deve exercer diante de inúmeras 

mudanças decorrentes das Reformas de Ensino.   

 Enfocando a problemática, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(2004) num estudo desenvolvido para a UNESCO traça um perfil dos professores brasileiros e 

utiliza elementos identificados pela autora sobre mal-estar docente. 

 A análise faz referência ao mal-estar docente, atribuindo a diversos fatores como: 

aumento de exigências em relação ao trabalho docente; maior responsabilidade da escola em 

detrimento de outros agentes de socialização, especialmente, a família; alteração do papel do 

professor diante de outras fontes de comunicação; ruptura do consenso social sobre educação; 

abandono da idéia promissora da educação; desvalorização social do professor; 

questionamento sobre finalidades dos conteúdos curriculares; escassez de recursos materiais; 

mudanças na relação professor/aluno e fragmentação do trabalho docente.   

 Também a respeito das condições de trabalho, o estudo sobre “As desigualdades na 

escolarização no Brasil”, realizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BRASIL, 2007) além de analisar os indicadores de acesso, permanência, desempenho e 

conclusão dos alunos, faz um diagnóstico de uma série de problemas existentes no Ensino 

Médio, envolvendo aspectos ligados à infra-estrutura, valorização profissional e investimentos 

financeiros como intervenientes para qualificar o ensino.  

 Como uma preocupação também tratada no relatório sobre escassez de professores no 

Ensino Médio elaborado pela Comissão Especial do Conselho Nacional de Educação, os 

dados fazem referências a fatores como falta de insumo, de infra-estruturas adequadas das 

escolas, déficit de professores habilitados nas disciplinas de matemática, física, biologia, 

química, além da necessidade de valorização sócio-profissional por meio de remuneração, 

carreira e condições de trabalho, constituindo algumas das sucessivas causas de diminuição da 

qualidade do serviço. (BRASIL, 2007).  

 Esses resultados confirmam que muitas questões afetam a profissão docente, com as 

mais variadas formas de pressões sobre o trabalho e tem causado efeitos indesejáveis nas 

condições de trabalho, na satisfação e nas expectativas profissionais. Tal assertiva nos permite 

pensar que quando se trata do trabalho docente, dois importantes componentes devem ser 

considerados.  

 O primeiro de caráter material, que situa a luta por melhores salários, condições físicas e 

estruturais dos prédios escolares, organização do espaço de trabalho (com maiores 
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disponibilidades de recursos humanos, de expedientes didáticos e tecnológicos), uma vez que 

interferem nas condições de trabalho e delas fazem parte, podendo situá-los nas condições de 

trabalho.  

 O segundo componente diz respeito à satisfação profissional, que traz um caráter 

simbólico e essencialmente subjetivo, segundo a qual o docente abstrai significados e valores 

associado às variáveis importantes como: motivação, envolvimento, empenho, desempenho, 

contentamento e realização mediante as condições de trabalho oferecidas, sobre as quais 

constroem julgamentos favoráveis ou não.  

 No plano estrutural do trabalho docente, a satisfação profissional como componente 

correlacionado às condições de trabalho sustenta um papel tão importante quanto esta, visto 

que muitas vezes motiva o docente a exteriorizar manifestações de valor em relação à 

profissão e as condições que afetam a sua atividade profissional. (ESTRELA, 1997).  

 Em geral, as condições de trabalho causam conflitos no processo de realização pessoal e 

profissional no interior da profissão com desdobramentos no nível de satisfação profissional, 

pois estão implicadas com os valores e sentimentos que os docentes carregam em relação às 

diversidades encontradas no espaço de trabalho.  

 Dessa forma, tem insurgido preocupações que vão de encontro aos estudos da 

insatisfação profissional, quando expõe genericamente as “mazelas” das condições de 

trabalho sem revelar alternativas que se colocam a superação dos problemas, resultando numa 

relatividade sobre fatores motivadores e contextuais que interferem na profissão, e que ora se 

mantêm fora do alcance de uma análise mais apurada sobre desenvolvimento profissional. 

(NÚÑEZ; RAMALHO, 2004).   

 Com base nessa posição, podemos inserir as condições de trabalho num plano 

específico, relacionada a fatores de ordem contextual do espaço de trabalho (estruturas física, 

material e humana, organização do trabalho, remuneração, etc...). Enquanto a satisfação 

profissional está ligada a fatores que integram às motivações (interesse, expectativa, 

empenho, dedicação, realização...), segundo as quais de forma dinâmica e mutável pode 

confrontar-se permanentemente com as condições do exercício profissional numa relação 

recíproca de efeitos.   

 Santos (1999) numa breve exposição psicossocial da satisfação profissional no âmbito 

escolar delega a mesma, o estabelecimento das motivações mais direcionadas que atingem as 

necessidades do grupo ou do indivíduo que dela fazem parte. Motivações que são estímulos 

consideráveis na provocação de comportamentos que promova realizações profissionais, tanto 



 87

condizentes com os objetivos pessoais dos docentes, como em relação às diretrizes mais 

gerais do ensino.  

 Provavelmente, as maneiras como os docentes se comportam e desempenham suas 

funções de forma mais ou menos satisfatórias visando, conseqüentemente, obter maior nível 

de satisfação, pode ser motivada pelo próprio profissional ou pela situação do ambiente em 

que se encontra.  Esse argumento está diretamente relacionado aos motivos internos e 

externos, que retratam as motivações decisivas para o nível de satisfação profissional. 

(CODO, 2002). 

 Visto dessa maneira, os motivos internos incluem as necessidades, aptidões, interesses e 

habilidades individuais, contribuindo para que o docente realize certas tarefas ou não; que se 

sinta atraído por certas coisas e evitem outras; que os façam valorizar determinados 

comportamentos e menosprezar outros. Os motivos internos podem ser definidos ainda, como 

impulsos interiores de natureza fisiológica e psicológica, afetados por fatores sociológicos 

como necessidades, frustração, aptidão, habilidades, atitudes e interesses. (CODO, 2002). 

 Nos motivos externos repousam estímulos ou incentivos que o ambiente oferece. Estão 

também os objetivos perseguidos para que satisfaçam uma necessidade em relação ao 

sentimento de busca por recompensa ou por estímulo materiais e simbólicos.  Por isso mesmo, 

os motivos externos subdividem em duas principais categorias: o trabalho em si e as 

condições deste.  

 É salutar subscrever que os docentes interpretam de maneiras distintas as condições de 

trabalho profissional, segundo suas motivações e interesses. Na mesma ordem que o espaço 

de trabalho torna-se impregnado de valores socialmente construído sobre os fins da educação, 

sobre os propósitos sócio-educativos do ensino e acerca do papel profissional a ser exercido 

na profissão, os docentes apresentam suas concepções, valores e crenças sobre em que 

condições devem ou não atuar profissionalmente.  

 Nessa compreensão, as pretensas mudanças do espaço de trabalho e as melhorias 

empreendidas não se processam a margem dos interesses pessoais e profissionais dos 

docentes, alheios aos contextos que exprime componentes substantivos de sua profissão assim 

consideráveis: valor social, situação profissional, condições favoráveis, organização do 

trabalho e satisfação profissional.  Contrariar tais princípios pode incidir em reações negativas 

e formas de resistências em relação às determinações e as regras gerais de seu trabalho.  

 Um contraponto importante se refere ao tratamento dispersivo que não tem evidenciado 

situações emergentes do exercício profissional dos docentes do Ensino Médio em relação às 

dimensões do profissionalismo, as quais estão relacionadas com a satisfação profissional 
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mediante as condições de trabalho que são a eles impostas, exigindo maior capacidade dos 

docentes em responder aos problemas da profissão. (NÚÑEZ; RAMALHO 2004). 

 Por isso a insistência em observar que por mais examinadas as lutas históricas docentes, 

o movimento reivindicatório por melhores condições de trabalho ainda não alcançam 

patamares favoráveis para avanços nas instituições escolares do Ensino Médio.  As queixas 

docentes sobre a perda de prestígio, de status, de remuneração e de ambiente promissor 

continuam a existir.  

 Talvez a dispersão dos documentos oficiais em relação ao profissionalismo docente no 

que tange as condições de trabalho, provoque interpretações superficializadas que nada tem 

contribuído para evoluir o quadro de representações sobre a docência. Convém citar, que esse 

ponto de vista pode está enraizado nas representações, como sustenta algumas interpretações:  

 

 

 

[...] as implicações, nas análises dos professores e 
professoras, das representações sociais que hoje vigoram 
em relação à carreira do magistério. A quase totalidade 
dos/as docentes (houve apenas uma exceção) considera 
que o trabalho docente perdeu status, que os salários se 
deterioraram, que há uma descrença generalizada no 
papel da escola e na competência do professorado e que 
as restrições impostas pelo sistema impedem que as 
professoras e professores realizem seu trabalho de 
maneira satisfatória. (COSTA, 1995, p. 209).  

 
 
 
 
 

 As representações não são processos fáceis de serem desconstruídos, tendo em vista que o 

profissionalismo como um dos principais eixos da profissão docente, ainda toca no cerne de 

elementos comparativos.  

 Para exemplificar, observamos que desde o início do século XX até o momento (período de 

plena reestruturação do ensino) ainda persistem problemas que coloca em debate questões até 

então não resolvidas, causando desconforto ao trabalho docente. Estes problemas se configuram 

nas más estruturas físicas e materiais dos estabelecimentos escolares que introduz um sentido de 

desvalorização da profissão. (NÓVOA, 1992).  

 Veiga e Araújo (1999) expõem que os docentes continuam a se perceber perdendo 

status, mergulhado por um processo de proletarização em relação à degradação das condições 
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de trabalho que os levam a enfrentar uma crescente desqualificação de sua atividade 

profissional.  

 Porém, a despeito da importância de discutir atualmente sobre o profissionalismo docente, 

já não há como tratar o espaço de trabalho sob a mesma ótica, tornando compreensível reconhecer 

características que indicam avanços e alimentam um novo profissionalismo, muito embora se 

perfile em meio ao um debate polêmico diante de poucas mudanças processadas.   

 Um dos aspectos que Ball (2005) revela como significativo para o profissionalismo é a 

impregnação de subjetividade que sustenta a política de reforma e que tem desdobramentos 

nas reformas escolares em vários países, instalando novas organizações de trabalho que imprime 

novos papéis e novas relações nas práticas profissionais.  

 Em compensação, embora se possa observar que o devido respeito à subjetividade dos 

envolvidos com a profissão constitua um avanço no profissionalismo, entra em jogo novas 

tecnologias de organização a serviço da educação, assoladas por políticas de recursos humanos 

(cursos de capacitação, planos de carreira, métodos avaliativos de desempenhos) que precisa está 

em sintonia com o êxito esperado para o ensino. Daí a ênfase na formação e nos resultados de 

rendimento.  

 Significativamente, o valor ideológico dessa contradição carrega os efeitos do apelo pela 

eficiência e qualidade, instituindo no docente uma idéia de se refazer na profissão que atinge na 

medida certa o sentido de reformação das capacidades profissionais. A proposta de envolvimento 

na qualidade da educação torna-se atraente e sedutora, frente à determinação que assenta as 

aspirações e as expectativas que o docente carrega para atingir o pleno desenvolvimento 

profissional.  

 Nesse sentido, o comportamento pela busca incessante de corresponder às novas orientações 

da Reforma do Ensino Médio leva o docente a buscar meios de capacitar-se e de renovar sua 

prática educativa, embora ambivalente para o profissionalismo por serem introduzidas novas 

orientações baseadas em competências técnico-profissionais, cujos fins é responder as demandas 

externas de seu trabalho, sem levar em conta às aspirações por mudanças nas condições de 

trabalho.  

 Coincidentemente, tais características vão de encontro a resignificação do profissionalismo 

denominado novo profissionalismo (profissionalismo pós-moderno), sustentando a mesma lógica 

que reduz o docente a obedecer a regras presumidas e geradas de forma exógena. (TALBERT; 

MC LAUGHLIN, 1996).  

 O critério de desempenho e de competência que dão conta dos avanços na prática 

profissional se resume a responder julgamentos impostos a partir de fora, em contraste aos 

interesses circunstanciais do ambiente de trabalho e dos que fazem parte da profissão.  



 90

 Aqui existe uma nova forma de regulação institucional com poder muito mais avassalador 

que alcançam à dimensão social da escola e as relações que se desdobram dela. Os aspectos de 

colegialidade, de poder de participação e de identidade de grupo são tomados por interações 

interpessoais que colocam em dúvida seus fins e objetivos.  

 Nessas interações emergem mútuas pressões no espaço de trabalho para que cada 

profissional possa corresponder favoravelmente às normas elaboradas e, sobretudo, as demandas 

externas, cujo desempenho e competência passam a ser avaliado sob formas de relatórios 

avaliativos, reformulações das propostas curriculares e levantamento de dados dos êxitos de 

rendimentos escolares. (OLIVEIRA, 2003).  

 No que se referem ao novo profissionalismo, os aspectos acima discutidos instituem 

sentidos ambíguos que merecem interpretações. Ao refletir sobre o seu trabalho e o trabalho 

de outros colegas, ativa-se no docente uma consciência política que recai na responsabilidade 

ética e moral sob o trabalho, no investimento na carreira e na necessidade de adaptação as 

situações e dilemas da profissão.  

 Trata-se de uma trajetória que merece atenção, a fim de evitar a criação de um 

movimento paralelo que movem os desejos e as expectativas por mudanças, e que quase 

nunca trazem soluções satisfatórias à profissão docente.  

 A análise apresentada sugere a importância de discorrer sobre as dimensões articuladas ao 

profissionalismo docente, permitindo refletir sobre a situação atual dos docentes do Ensino 

Médio em relação às condições de trabalho e o nível de satisfação que sustentam, visto que as 

conjecturas das Reformas Educativas os colocam num constante processo de incertezas sobre 

a docência.  

 

3.1.CONDIÇÕES DE TRABALHO ARTICULADA AO PROFISSIONALISMO 

DOCENTE. 

 

 

 Vimos que o trabalho docente é profundamente afetado pelos fenômenos de 

organização estrutural e institucional que ocorre simultaneamente no espaço de trabalho e na 

profissão. Afirmamos, porém, que nem todos os fenômenos se situam num mesmo patamar e 

em decorrência das mesmas causas e motivos, pois consideramos temerário situar a 

racionalidade da organização do trabalho para explicar tudo que nela acontece sem relacionar 

a crescente evolução social que a escola possui.   
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 Muitos fenômenos se produzem e muitas coisas acontecem em sinergia com as 

circunstâncias objetivas e subjetivas do trabalho, permeados por fatores imprevisíveis e 

incontroláveis em virtude das capacidades de flexibilização e de adaptação oriundas de 

variados contextos (sociais, políticos, ideológicos, culturais, históricos...) que, obviamente, 

pautam a educação.  

 Contudo, é impossível descrever e analisar todo o quadro evolutivo da escola dentro de 

um só trabalho, tendo em vista a multiplicidade de fenômenos ligados à modernização, a 

burocratização e a estatização que marcam a história do desenvolvimento do ensino no Brasil, 

com fortes tendências de massificação, de democratização do ensino, de divisão do trabalho 

escolar e de transformações organizacionais que impõe novos fins à educação. (SAVIANI, 

2005).  

  Entretanto, podemos nos reportar as mudanças substanciais que impulsionam novas 

ordens de trabalho e de relações de poder, modificando e modelando o trabalho docente. Do 

ponto de vista da estrutura organizacional do trabalho docente há de se colocar em evidência 

os impactos que determinam alguns condicionantes nas condições de trabalho e que foram 

analisadas em estudos da profissionalização docente.  

 Podemos inicialmente situar que Tardif e Lessard (2005) apresentam aspectos da 

organização escolar que se convencionou e enraizou-se nas situações concretas do trabalho 

docente, visualizando diversas problemáticas existentes, que muitas vezes se distanciam da 

responsabilidade que cabe ao docente de elaborar alternativas para enfrentá-las. De modo que, 

os autores descrevem um quadro de tensões e dilemas (Quadro 2) tradicionalmente 

compartilhado pelo docente em relação à organização escolar e que dão contornos às 

condições de trabalho.  

 

DILEMAS DO TRABALHO DOCENTE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
. A escola persegue fins gerais e ambiciosos. . Os meios são imprecisos e deixados ao 

critério dos professores. 
. A escola persegue fins heterogêneos e 
potencialmente contraditórios.  

. A hierarquização desses fins é deixada 
a cargo dos professores.  

. A escola possui uma cultura distinta das 
culturas ambientais (locais, familiares...) 

. O professor deve integrar nela os 
alunos, cuja presença é obrigatória e 
não voluntária. 

. O professor trabalha com coletividade: os 
grupos, as classes... 

. Ele deve atuar sobre indivíduos que só 
aprendem querendo.  

. O professor trabalha em função de padrões 
gerais.  

. Ele deve considerar as diferenças 
individuais. 

. O professor cumpre uma missão moral da 
socialização.  

. Ele cumpre a missão de instruir e é 
principalmente em relação a ela que sua 
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performance é avaliada (as notas dos 
alunos).  

. A escola e a classe são ambientes controlados.  . São também ambientes abertos nos 
quais os alunos escapam 
constantemente à influência dos 
professores.  

. A escola e a classe são regidas por um tempo 
administrativo independente dos indivíduos, da 
aprendizagem.  

. A aprendizagem e o ensino remetem a 
tempos de vivências, situados em 
contextos que lhes dão sentido. 

. A ordem da classe já é dada, definida pela 
organização.  

. Também é uma ordem construída, por 
definir, que depende da iniciativa do 
professor e alunos. 

. O docente apenas executa.  . O docente goza de certa autonomia.  
Quadro 2 - Tensões e dilemas do trabalho docente em relação à organização escolar. (TARDIF; 
LESSARD, 2005, p. 80).  
 

 

 Esse quadro de situação porque passa o docente vem confirmar que a estrutura 

organizativa da escola não representa uma realidade objetivada e neutra em relação às 

decisões que ocorrem no interior da profissão, mas constituem as tensões e dilemas que nelas 

se internalizam e sujeita o docente a confortá-las na tentativa de resolvê-las, mesmo que em 

condições deploráveis de trabalho.  

 O papel docente se expressa, então, por uma matriz pré-estabelecida de práticas 

profissionais que acontece dentro de uma instituição com múltiplas finalidades. Com efeito, 

as tarefas e deliberações delegadas ao docente são plurais e marcam de maneira distinta as 

condições de trabalho.  

 Uma delas se reporta à situação da carga de trabalho (números de horas trabalhadas, 

tamanho das classes e remunerações) que são necessárias à realização da atividade docente e 

se constitui em variáveis administrativas e particularmente exigidas no cotidiano das práticas 

de trabalho.  

  A carga de trabalho se relaciona com as condições de trabalho que, por sua vez, 

corresponde à natureza quantitativa do ensino (o tempo de trabalho diário, semanal, anual; o 

número de alunos por turmas; o salário do professor...).  

 Do ponto de vista normativo e legal, a docência é um trabalho flexível do qual 

apresentam alguns limites quantitativos e qualitativos que dependem de muitos outros fatores. 

Como um trabalho multifacetado, a docência apresenta algumas atividades e tarefas que têm 

duração determinada pela organização escolar (as aulas, as horas da recreação, o calendário 

escolar...). Outras variam segundo a duração e a freqüência necessárias a sua realização 
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(encontros com os pais, reuniões, preparação de aulas, correção, etc), mas que também 

seguem normas rígidas de controle. 

 Ademais, a carga de trabalho docente repousa diversos fatores os quais não são 

propriamente quantificáveis, atribuindo complexidade no trabalho docente. É difícil 

estabelecer uma separação destes na determinação da carga de trabalho, visto que se processa 

em perfeita sinergia com os demais fatores quantificáveis.  

 Tardif e Lessard (2005, p. 113) apontam os principais fatores que confluem na 

determinação da carga de trabalho docente e modelam as condições de trabalho, afirmando 

que são de ordens:  

• Materiais e ambientais: o lugar de trabalho; os recursos materiais disponíveis;  

• Sociais: a localização da escola; a situação sócio-econômica dos alunos e de sua 

família; a indisciplina e a violência; 

• Ligadas ao objeto de trabalho: tamanho das turmas; diversidade dos alunos; 

heterogeneidade dos alunos;  

• Organização do trabalho: tempo do trabalho; número de matérias; vínculo 

empregatício; atividades extraclasses... 

• Exigências formais e burocráticas: observância do horário; avaliação dos alunos; 

atendimento aos pais; reuniões pedagógicas e administrativas; 

• Estratégias de envolvimento docente: como lidam com os fenômenos, como enxergam 

o seu papel, como se comportam em relação à idade, o tempo de profissão e a 

experiência.  

   Assim descritos, as condições de trabalho envolvem todos os aspectos materiais 

(estruturas físicas e materiais das escolas, recursos disponíveis) e simbólicos (organização do 

trabalho, salário, status, relações interpessoais) que são significativos para a profissão. 

(VEIGA; ARAÚJO, 1999), (TARDIF; LESSARD, 2005), (NÚÑEZ, 2007).  

 Entretanto, pesquisas reinantes sobre as condições de trabalho trazem análises 

volumosas de componentes intervenientes, que obviamente são descritos pelos próprios 

docentes.  É importante destacar que muitas delas são periodicamente renovadas, mas mantêm 

no âmago da profissão as mesmas dimensões e conflitos em relação ao espaço de trabalho. 

(INEP, 2004); (BRASIL, 2007a); (BRASIL, 2007b). 

 Os dilemas em relação às condições de trabalho mais recorrentes têm relação com o 

difícil cumprimento da carga de trabalho, permeado por problemas distintos que provocam 
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um desajuste no trabalho em razão da transitoriedade do docente por vários campos de 

saberes e da exigência para que exerça diversas funções.  

 Dessa maneira, contribui para agravar as condições de trabalho em função de que o 

docente se percebe diante da diversidade de tarefas de ensino, do conflito de relações entre 

professor/aluno e pais/professor (quando não corresponde às expectativas desejáveis), além de 

lhe faltar disponibilidade de tempo para o ensino, para estudos e organização do trabalho 

suprimindo tempo para envolvimento nas ações coletivas.   

 Outros componentes complicadores das condições de trabalho são debatidos por Veiga e 

Araújo (1999) e correspondem à insuficiência de materiais adequados, a falta de 

equipamentos tecnológicos, a desestruturação de bibliotecas e laboratórios, a carência de 

investimentos financeiros, a má estruturação física dos estabelecimentos de ensino e a baixa 

remuneração. 

 Embora estes fatores representem variáveis presentes na estrutura das condições do 

trabalho docente, duas delas são alvos de discussões nas negociações coletivas, nas 

regulamentações oficiais e na análise do trabalho docente, os quais tratam do tempo 

resguardado para o ensino e o tamanho das turmas. Simbolicamente, estes constituem os 

parâmetros básicos pelos quais se determinam a carga de trabalho docente, as remunerações e 

os levantamentos custos-benefício empregados na educação. (TARDIF; LESSARD, 2005).  

 Porém, contraditoriamente, os investimentos em política de recursos humanos dividem 

opiniões. De um lado está uma série de motivações econômicas para melhorias da qualidade 

do ensino, que impõe algumas exigências regulamentadas para o trabalho docente e com 

desdobramentos coerentes aos estímulos salariais e níveis de desempenhos, podendo ou não 

atribuir valor à profissão, tais como: ampliação de jornada escolar; aumento das funções, 

concentração do trabalho num único estabelecimento; participações em programas de 

aperfeiçoamentos e aumento do nível de responsabilidade em relação ao trabalho. 

 Do outro, as próprias razões que levam a categoria docente a manifestar constantes 

reivindicações por melhores condições de trabalho e que os colocam em situação de 

relativismo profissional, frente à carga de responsabilidade na profissão associados aos baixos 

salários que lhe são oferecidos para o desempenho de seu trabalho.  

 É nas condições concretas do trabalho docente, na atuação do exercício profissional que 

essa situação se configura e impõe limites para o desenvolvimento profissional. Os docentes 

nem sempre dispõe de tempo para dá conta da carga de trabalho exigida, pois não há uma 

adequada administração das horas necessárias para diversidades de tarefas que devem realizar 

em favor dos objetivos escolares.   
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 Outro motivo pertinente considera a multiplicidade de vínculo empregatício, expondo o 

docente à dupla (ou tripla) jornada de trabalho como aspiração para que alcance o nível 

material de sobrevivência.  Como se não bastasse, a situação é agravada pelo fato do docente 

se deparar freqüentemente com a necessidade de desempenhar vários papéis na organização 

escolar, cobrando deste, um instável equilíbrio das práticas docentes em relação aos campos 

de saberes.   

 Merece destaque, à ênfase na individualização que transfere para o docente a 

responsabilidade pelo aprimoramento profissional e pelo investimento do próprio 

desenvolvimento profissional, a partir de questionamentos feitos sobre sua atuação.  

 Inscrevem-se aqui, discussões sobre um conjunto de cobranças e exigências contínuas 

para a prática profissional docente, haja vista que:  

 

  

 

As reformas educacionais dos anos 90 atuaram 
fortemente sobre a organização escolar, trazendo novas 
formas de ensinar e de avaliar. [...] Essas mudanças, por 
sua vez, repercutem diretamente sobre a organização do 
trabalho escolar, pois exigem mais tempo de trabalho do 
professor, tempo este que, se não aumentado na sua 
jornada objetiva, acaba se traduzindo numa intensificação 
do trabalho, que o obriga a responder a um número maior 
de atividades em menos tempo. (OLIVEIRA, 2003, p. 
99).  

 

 

 

 Além disso, os docentes se mostram expostos as mudanças de seu trabalho na 

expectativa de que sejam discutidas seriamente as condições de trabalho, os meios disponíveis 

para realizá-lo da melhor maneira possível, para que de fato haja transformação.  

 Há alguns anos, o Brasil tem discutido como as condições adversas de trabalho expõem 

o docente a desafios plurais e trazem limitações para a profissão, inclusive, acarretando sérios 

problemas de saúde no transcorrer da atuação profissional. (ARAÚJO; PARANHOS, 2003), 

(GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005), (DELCOR, 2007). Não há como ignorar 

que muitas abordagens sobre satisfação profissional descrevem as conseqüências 

desfavoráveis das mudanças sócio-educativas, muito embora sejam processadas de maneiras 

distintas em diferentes lugares.  
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 Essas diferenças se aplicam também nas condições de trabalho, o que fazem com que 

elas, por si só, não explique as manifestações de descontentamento em relação à profissão. 

Por isso, talvez seja preciso uma ampla discussão, principalmente, no momento de confrontar 

soluções que se ajustam aos problemas dos docentes do Ensino Médio.  

 A circulação de normas renováveis para o Ensino Médio (BRASIL, 1998) não pode 

anteceder as legítimas discussões dos pontos nefrálgicos da profissão, imputando barreiras à 

realidade concreta do trabalho docente.  

 Isso gera paradoxos nas alternativas pensadas para a docência e recai numa imagem 

controvertida da profissão numa época em que toda a sociedade parece questionar o papel 

docente, a atitude de autodefesa e de autoproteção que permite um exame das próprias 

responsabilidades, imprimindo nas representações docentes um peso de insucessos, de 

desmotivação e de desajustamento no trabalho escolar.  

 Cabe aos docentes, ingressarem nos movimentos coletivos das associações sindicais, 

criando uma postura autônoma dos interesses unilaterais do Estado, se dispondo a lutar por 

aspectos mais gerais que sustentam melhorias no contexto de trabalho e com visíveis 

desdobramentos no desenvolvimento profissional, sem restringirem-se às reivindicações 

salariais que historicamente tem sido abraçada como fator de insatisfação. (GADOTTI, 1996). 

 Importa estudar quais sentimentos carregam os docentes perante as condições de sua 

profissão e as reflexões sobre satisfação profissional, para registrar a distância entre trabalho 

prescrito (as previsões, as normas estabelecidas, as orientações criadas de fora da profissão) e 

trabalho concreto (os princípios que se legitimam na escola a partir da gestão, da organização, 

dos procedimentos e das relações profissionais).   

 

 3.2.ASATISFAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO PROFISSIONALISMO 

DOCENTE. 

 

 

 Percebemos que o descontentamento com as condições de trabalho da profissão docente 

é generalizado, tendo em vista a ênfase de estudos sobre ela.  Movido pela qualidade do 

desempenho docente e da satisfação profissional, o trabalho docente parece exigir uma nova 

estruturação, que cumpra com requisitos de incentivos das motivações dos docentes diante de 

novas maneiras de se pensar o trabalho, quando são tomados por uma totalidade de tarefas e 

de responsabilidades a realizar.   



 97

 Na medida em que o sentimento de responsabilidade aumenta, predominam sinais de 

impotência em relação às diferentes demandas do mundo do trabalho, ocorrendo os primeiros 

questionamentos dos docentes frente ao medo de está sozinho, isolado dos vínculos e das 

interações estabelecidas na profissão, inclusive, diante do próprio comprometimento com a 

escolha profissional em relação aos constantes desempenhos a serem demonstrados.  

 A noção de satisfação profissional docente é apresentada, como sendo uma atitude 

positiva ou negativa perante a profissão, manifestando e exteriorizando sentimentos de 

dedicação, de defesa da profissão e até de felicidade em face da profissão. (ESTRELA, 1997), 

(ESTEVE, 1999), (ARAÚJO; PARANHOS, 2003).  

 A constatação de que muitos docentes não evidenciam o entusiasmo pela profissão, 

enquadra em si, uma vasta problemática que nos leva a questionar os motivos que determinam 

esta situação. Neste contexto, a tese de proletarização do ensino, da qual resulta posição plural 

sobre o profissionalismo docente expõe a crescente desvalorização da função docente em 

relação à distância entre concepção e execução no interior do trabalho, acarretando outras 

variantes.  

 Enquanto se questiona maior especialização técnica e se colocam novas exigências 

profissionais, aumentando a carga de responsabilidade sobre o trabalho, o processo acaba 

afastando o docente da sua própria autonomia para gerir o seu trabalho. Os docentes se 

transformam em reféns do Estado, que passa a determinar políticas curriculares montados por 

programas pedagógicos, avaliativos, administrativos e financeiros com normas e orientações 

prescritivas para a docência, que nem sempre consegue alterar as condições do exercício da 

profissão, causando efeitos desfavoráveis na satisfação profissional.  

 Os sistemas de incentivos para qualificação do trabalho docente devem incluir fatores 

extrínsecos da profissão, na medida em que sejam valorizados e recepcionados como 

eqüitativos para a docência. Esses fatores implicam na revalorização salarial e nas melhorias 

das condições físicas e materiais do espaço de trabalho, permitindo que sejam absorvidos 

pelos profissionais como forma de projetar uma imagem menos equivocada da profissão, 

atribuindo o valor que lhe cabe inserir.  

 A projeção do nível de satisfação profissional esbarra de certa forma, em fatores de 

ordem material e simbólica. Por isso, temos satisfação profissional como um conceito 

multifacetado, que engloba aspectos pessoais, motivacionais e contextuais da realidade do 

trabalho.  

 Tratada dessa forma, a satisfação profissional resulta na percepção docente de que o 

trabalho é uma expressão do seu autoconceito, ou seja, de que é possível, através do exercício 
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profissional, expressar os próprios valores, interesses e características pessoais. (JESUS, 

1996), (SANTOS, 1999). Assim, a satisfação profissional pode ser entendida como um 

sentimento de identificação, de ajustamento na profissão, tanto em termos de bem-estar como 

de comprometimento.   

 É bem verdade que atualmente se exige muito mais do docente, pois demasiadas 

medidas são aplicadas em vários países que multiplicam as funções e as tarefas postas para os 

docentes.  As experiências encaminhadas nas últimas décadas agravam significativamente o 

problema e mostram-se insuficientes de seguir com metas que mantém duplo sentido no 

discurso: o de reconhecer a retórica de mudanças no ensino, que não se processam e o da 

ineficiência de promover mudanças na deterioração real do trabalho docente. (TEDESCO, 

1999).  

 Nessa perspectiva, a situação do trabalho docente não escapa das políticas de ajustes 

econômicos, mesmo que pra isso, não se redimensionem metas solucionadoras das precárias 

condições de trabalho.  

 Reconhecidamente, a principal causa de reivindicação diz respeito ao salário docente, 

tendo em vista que sua redução gradativa tem provocado uma série de fenômenos bem 

conhecidos: indignação, abandono da profissão, licenças, procura por outras atividades 

provocando, obviamente, impactos negativos sobre a profissão docente. (GASPARINI; 

BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005). 

 Contraditoriamente, nos chama atenção na pesquisa do INEP (2004) que quase metade 

dos docentes entrevistados aponta as seguintes opções: mais satisfeito e igualmente satisfeito, 

indicadas em percentuais de 48,1% e 15,3%, para expressar satisfação com a atual situação 

em detrimento do início da carreira.   

 Outro fator pertinente da pesquisa é a proporção em que os docentes se mostram 

satisfeitos com as condições de trabalho, perfazendo um total de 63,4%, apesar das difíceis 

situações que são freqüentemente obrigados a enfrentar no exercício da profissão.  

 Em relação às aspirações profissionais docente também abordada na citada pesquisa, 

metade optou por permanecer na função atual e na mesma instituição, mostrando um 

percentual de 50,2% em detrimento da mudança de atividade profissional que teve apenas 

25,5%, como demonstração de que as limitações do trabalho docente e suas variantes de 

problemas não impedem a manifestação de satisfação profissional docente. 

  Algumas literaturas sobre condições de trabalho traçam um panorama complexo de 

fatores determinantes da satisfação profissional do docente e sua evolução na profissão, bem 

como das motivações que os levam a seguir carreira na docência. A hipótese levantada deve 
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fazer parte da expectativa que os docentes carregam de que as condições de trabalho podem 

ser renováveis e, por vezes, transformadas. (HARGREAVES; GOODSON, 1996), (ESTEVE, 

1999), (CODO, 2002), (OLIVEIRA, 2003).   

 A situação descrita por esses pesquisadores coloca o fator econômico da remuneração de 

forma simbólica e numa linha de determinação da insatisfação, mas realça a interligação com 

outros fatores que levam a satisfação profissional no que tange os aspectos institucionais, 

pedagógicos, organizacionais e sociais da profissão.  

 Ao abordar particularmente a problemática da satisfação, muitas vezes, prevalece uma 

análise supervalorizada da profissão, pois apesar de que com freqüência os docentes 

mostrarem reações e queixas contra as condições de trabalho, a grande maioria se considera 

privilegiado em exercer uma profissão antiga e de imensurável valor social.  

 Para reforçar a posição, Santos (1999) faz referência aos postulados de Herzberg nos  

estudos das motivações humanas realizados em 1968 e conclui que a satisfação docente deriva 

de fatores relacionados com a profissão, mas o descontentamento sobre ela decorre, 

sobretudo, das condições sociais e políticas de seu trabalho.  

 Do ponto de vista das interações sociais, ressalta-se uma especial atenção às relações 

interpessoais estabelecidas no interior do trabalho (entre professor-aluno, professor-colegas, 

professor-comunidade), que nem sempre se caracterizam por atitudes compreensivas e 

simpáticas aos resultados alcançados do processo de ensino-aprendizagem. Normalmente, 

observam-se situações ambientadas por conflitos e confrontos. (VEIGA; ARAÚJO, 1999).  

 Atualmente se reconhecem fatores intervenientes das interações sociais, condicionados 

pelas singularidades dos indivíduos. Assim conta às experiências de vida, a sensibilidade para 

agir e decidir em momentos de crises, além da relativa capacidade de adaptações culturais, 

sociais e políticas.  

 Dentre os desdobramentos das interações que ocorrem no exercício da profissão 

docente, podemos afirmar que as relações com os alunos representam um dos aspectos da 

profissão que maior satisfação pode trazer aos docentes, mas, por sua vez, constituem uma das 

mais importantes fontes de insatisfação. (TARDIF; LESSARD, 2005).  

 Tardif e Lessard (2005) consideram que a subjetividade das relações interpessoais entre 

professor-aluno está, por outro lado, condicionada a imagem ou a representação do docente 

pelo aluno, bem como da imagem ou representação que aluno carrega sobre a figura do 

professor. Assim, a maior perturbação dessa relação é o comportamento destes em relação às 

questões de ensino.  
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 Por sua vez, a imagem que o docente projeta de si mesmo é mais desfavorável e muito 

mais enfraquecida do que as opiniões públicas que lhe são conferidas. Essa discrepância pode 

está na base das dificuldades enfrentadas no ambiente de trabalho e tantas vezes encontradas 

no cotidiano profissional, nos relacionamentos entre docente e na demanda de recursos 

humanos que envolvem a comunidade educativa, facilmente incorporada ao ambiente de 

trabalho.    

 A relação de desequilíbrio cria um clima desfavorável para o trabalho docente, onde o 

docente passa gradativamente a acusar ou buscar os efeitos negativos para o seu trabalho, seja 

eles resultante do seu contato direto com os alunos, colegas de profissão, gestores, pais..., 

sejam derivados das exigências de suas tarefas pedagógicas (planejamento, preparação, 

elaboração, execução, avaliação, organização).  

 Tal fenômeno imprime no decorrer de suas experiências docentes um visível desgaste 

físico e psíquico em relação à satisfação profissional, gerando o que muitos estudos colocam 

como mal-estar docente ou simplesmente crise de burnout. (ESTEVE, 1994), (SANTOS 

1999), (CODO, 2002). 

 O docente é compelido a exercer sua atividade profissional dentro de condições de 

trabalho (organizativas e materiais) que não lhe agradam e na maioria das vezes rotuladas nos 

estudos da docência, como espaços deploráveis, empobrecidos e frustrantes para os 

profissionais.   

 A atividade profissional docente passa a ser exercida em ambientes com visíveis sinais 

de desgaste profissional e transformam-se, num contínuo processo de empobrecimento físico 

(esgotamento e fadiga) e psíquico-emocional (falta de esperança e expectativa), atribuindo no 

docente um autoconceito negativo sobre si e provocando atitudes negativas para com o 

trabalho. (ESTEVE, 1994), (VEIGA; ARAÚJO, 1999), (DELCOR, 2004). 

 De maneira geral, os fatores institucionais, pedagógicos, organizacionais e sociais da 

docência expõem o docente às enormes pressões para exercer práticas profissionais dentro de 

condições de trabalho adversas e incompatíveis com as orientações formais da profissão, 

inibindo o processo de estabilidade que possa existir na docência, cujos fins que busca alterar 

o nível de satisfação profissional compromete o alcance das expectativas na profissão, o que 

nos leva a elaborar uma discussão mais específica sobre a questão.   
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3.3.CONDIÇÕES DE TRABALHO E SATISFAÇÃO PROFISSIONAL: DIMENSÕES DO 

PROFISSIONALISMO DOCENTE QUE GERAM EXPECTATIVA PROFISSIONAL. 

 

 

 A combinação entre condições de trabalho e satisfação profissional parece 

compatibilizar os impactos que causam paradoxos no desenvolvimento profissional docente.  

 Para uma compreensão abrangente, é preciso entender como a velocidade das mudanças 

que se operam na pós-modernidade, tanto no mundo do trabalho quanto na sociedade 

prenunciam um cenário de incertezas as profissões, de maneira geral, que marca a escolha e 

ciclo de atuação profissional incidindo nas expectativas construídas sobre a profissão.  

 Em decorrência de tantas mudanças, a carreira profissional docente vem se 

redimensionando dentro de um movimento inconstante. Destaca-se aqui, a reestruturação dos 

sistemas de produção e gestão, a automatização do trabalho e a diversificação dos serviços no 

setor público, que nos últimos anos sofrem constantes modificações conjugando valores da 

escala do setor econômico postos como referências a outros setores, como no caso a 

educação. (CABRAL NETO; NASCIMENTO; LIMA, 2006).  

 Apesar das conquistas do profissionalismo moderno em termos de especificidade da 

docência e mais recente, do profissionalismo pós-moderno, quando atribui sentido na 

estratégia de maior participação docente na profissão, na criação de modelos avaliativos e de 

formação continuada, algumas ambivalências persistem e emitem sinais de um caminho árduo 

para a profissão, visto que os docentes ainda não conquistaram algumas dimensões 

fundamentais do profissionalismo.  

 Nos últimos anos, muitas dimensões da profissão docente ganham uma centralidade na 

elaboração de políticas públicas, sobretudo, no movimento de expansão da formação 

continuada, nas discussões sobre a relativa autonomia profissional e na complexidade do 

saber docente para o exercício profissional. Mas de igual maneira, situamos muitas outras, 

que apesar de discutidas, não se traduz em efetivas mudanças.  

        Pesquisas apontam que a maioria das reformas educativas utiliza alguns expedientes de 

pressões para garantir a adesão dos profissionais a tais mudanças, causando uma série de 

impactos na subjetividade do trabalho docente. (NUÑEZ; RAMALHO, 2004), (BOLIVAR, 

2004), (TARDIF; LESSARD, 2005), (BALL, 2005).   

 Todavia, as mudanças pretendidas tanto de ordem objetiva como subjetiva interferem na 

maneira de conduzir a profissão com autênticas conseqüências para o trabalho docente, 

acirrando problemas como baixos salários, diversificação de novas atribuições movidas por 
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exigências plurais de competências e desempenhos, exacerbação da individualidade e da 

competitividade, além da precarização das condições e das relações de trabalho no próprio 

universo de atuação. (HYPOLITO, 1999).   

 Embora a repercussão desses fatores atribua subjetividade à profissão docente, recaem 

sob forma de alerta para questões relacionadas à imprevisibilidade nas condutas profissionais 

e na forma de agir frente à luta pela qualidade do trabalho como credenciamento da ascensão 

na carreira profissional. Isso acaba contrariando e causando um processo de declínio a partir 

da acentuada exposição que se faz ao docente para que exerça maior responsabilidade, 

autonomia e participação nas ações educativas sem oferecer condições dignas de trabalho.  

Torna-se notório, que a expectativa de desenvolvimento profissional se estrutura de 

maneiras distintas, vinculadas ao mesmo tempo, pelos interesses coletivos em relação ao valor 

social da profissão e pelos projetos individuais de diferentes tipos, que estão implicados com 

os interesses, motivações e percepções que cada docente carrega sobre a profissão, a 

profissionalização e o profissionalismo docente. (NUÑEZ; RAMALHO, 2004).  

 Desde o início da carreira profissional que as informações sobre a profissão docente e o 

mercado de trabalho abrangem uma gama de elementos que se constitui no plano imaginário 

do profissional docente e se refaz cotidianamente no exercício da profissão.  

Informações primárias sobre o que se deve exatamente fazer, quais as exigências de 

formação, quais são as formas de inserção e permanência no meio profissional, qual a função 

social de sua profissão, como se desenvolve no trabalho, como se percebem no âmbito das 

modificações do seu espaço de trabalho são questionamentos que povoam o pensamento 

docente e constitui a dinâmica de comportamentos e atitudes que se espera do agir 

profissional. Continuamente, os profissionais docentes confrontam importantes aspectos da 

atividade profissional para obtenção de situação mais adequada de trabalho. 

 Ressalta-se que muitas pesquisas citam fatores correspondentes à expectativa 

profissional ligada à segurança no trabalho (estabilidade), as perspectivas de promoção, a 

delimitação clara de funções, a possibilidade de prestígio e reconhecimento social e 

evidentemente, um bom salário. (ENGUITA, 1991), (VEIGA; ARAÚJO, 1999), 

(IMBERNÓN, 2001).  

 Também merece menção que muitos fatores ligados à expectativa profissional docente 

dependem, sobretudo, dos aspectos normativos da profissão (reconhecimento oficial da 

profissão, formação, bases de conhecimento e saber sobre a profissão, qualificação do espaço 

de trabalho, oportunidades no campo das pesquisas, autonomia no trabalho) e que se projetam 
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como perspectivas de desempenhos de uma atividade socialmente significativa. (RAMALHO; 

NUÑEZ; GAUTHIER, 2003).  

Entretanto, a expectativa profissional reflete também atitudes individuais, mas que 

naturalmente associa-se à noção de que o desenvolvimento profissional não depende 

exclusivamente da pessoa, mas de políticas governamentais que escapam do alcance de cada 

um. O caráter individual de perceber a profissão carrega um peso significativo sobre a 

expectativa profissional, mas tem relação direta com as políticas públicas pensadas para a 

profissão docente.  

Para melhor compreensão do caráter individual que sustenta a expectativa profissional 

em relação à carreira docente, se atribui um desafio particularmente pessoal à concretização 

do sonho docente de cada vez mais poder se projetar no trabalho, como forma de ascender na 

profissão e até mesmo, de buscar alternativas profissionais que renove sua prática educativa.  

Esse desafio é sentido mediante as dificuldades que enfrentam em relação às incertezas 

do mundo do trabalho e as exigências de qualificações mais específicas para atuar em 

organizações complexas de trabalho, cuja formação nem sempre proporciona meios de 

exercê-las. (IMBERNÓN, 2002).  

Assim, a justaposição da expectativa profissional sofre interferência direta das atitudes 

individuais (as que movem desejos, anseios, interesses docentes) e indireta, das normas 

institucionais (as condições da profissão que são colocadas para o docente sob forma de 

políticas normativas) e que tanto se confundem como se sucedem entre si, porque nem sempre 

há clareza da perspectiva profissional mediante a heterogeneidade do quadro docente e da 

própria profissão, configuradas por diversos mecanismos de construção (política, social, 

cultural, econômica, ideológica...). 

Em face disso, inúmeras pressões que emergem no âmbito de trabalho provocam perdas 

de expectativas profissionais, que sofrem influências das mudanças nas condições e relações 

de trabalho, bem como da organização da atividade profissional, intensificando fatores que 

inibem progressos ou ativam problemas particularmente relacionados com a qualidade de 

vida: sofrimentos físicos, mentais e sociais, atribuindo diferentes conotações ao quadro de 

insatisfação profissional. (ESTEVE, 1994).  

Os impactos estudados por Esteve (1994) são divergentes e indicam fragilidades nas 

expectativas de desenvolvimento na profissão, pois envolvem precarização social do trabalho, 

experiências frustradas na profissão, sentimentos de abandono, de inércia nas ações 

educativas, entre outras conseqüências.  



 104

Procurando situar as expectativas profissionais no âmbito das pesquisas sobre a 

profissionalização e o profissionalismo docente se observa uma busca para entender e explicar 

a construção da profissão a partir das transformações que ocorrem no universo do trabalho. 

Com freqüência, os impactos das reformas de ensino nos projetos pessoais e profissionais 

docentes são bastante discutíveis, pois alteram formas de pensar possibilidades de construir 

novas trajetórias profissionais com maior estabilidade para a profissão.  

Naturalmente, tem se percebido no Brasil após a implantação das Reformas 

Educativas, o receio dos docentes de não corresponder à demanda de exigências postas para a 

profissão. Um dos motivos apontado se refere à adesão ao plano de reforma educacional, que 

se desliga dos motivos e anseios da profissão e causam inquietações quando transfere ao 

docente ora culpabilidade, ora responsabilidade pelos resultados negativos, gerando 

resistência às mudanças qualitativas que se pretende operar na educação. (BRZEZINSKI, 

2002).   

As diferentes pressões e coações vêm de maneira surtis e revestida por um discurso 

estratégico que carrega um sentido de "conversão" e de adesão ao plano de reformas, 

caracterizando um mecanismo de coerção, o qual leva o docente a fazer ou agir num sentido 

diferente daquele que ele próprio deseja. (TEDESCO, 1999).  

 Emergem daí visíveis desgastes físicos, emocionais e sociais em relação à situação da 

profissão docente. Tais aspectos acabam por confirmar alguns resultados que se colocam nas 

pesquisas sobre a temática, as quais apontam as condições de trabalho com fortes indícios de 

desequilibrar a satisfação profissional e de interferir diretamente nas expectativas 

profissionais que os docentes possam construir em relação à docência.   

A instabilidade de projetos políticos e educativos que visa alterar as condições de 

trabalho e ampliar reivindicações históricas como valorização social e reconhecimento na 

profissão com base numa justa remuneração em nada têm refletido no espaço de trabalho.  

 A inércia sentida sobre o plano de renovação do espaço de trabalho modifica a relação 

do docente no ambiente da instituição escolar e se traduz numa insatisfação com o conteúdo 

de sua atividade profissional, quando se percebe diante da impossibilidade de realizar um 

projeto profissional que permita ascender na docência ou melhorar no plano coletivo da 

profissão. 

Os impactos dessa instabilidade são sentidos nos próprios projetos pessoais e 

profissionais que os docentes vislumbram para si, reduzindo as chances de comprometimento 

nas ações coletivas e no desempenho de funções que alicerçam melhorias das condições de 

trabalho, ou seja, participações em colegiados.  
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Teoricamente, a precarização das condições e das relações de trabalho, os métodos 

coercitivos para atitudes responsáveis em relação à profissão, a escassez de recursos 

financeiros para promoção de ascensão na carreira e especialmente, a ínfima remuneração 

refletem diretamente na satisfação docente e inibem a construção de perspectivas 

profissionais, ou seja, de construir no docente expectativa profissional em relação à profissão. 

(RAMALHO; NÚÑEZ, 2004).  

Esse tipo de situação cria um quadro de vulnerabilidade docente, em virtude do clima de 

desconfiança individual e coletiva no ambiente profissional (ou laboral), permeados por 

discórdias ou rompimentos das relações sociais que acabam sendo conduzidas por mútuas 

acusações frente às incertezas da profissão ou por perdas de direitos sociais como 

valorizações do trabalho, da remuneração e das conquistas na carreira. 

O fato é que não há como desassociar projeto profissional e pessoal dentro das 

condições e das relações de trabalho, pois de outra forma, não se constitui em motivações 

vantajosas para a busca de obter satisfação na profissão docente.  

 Ferretti (1997) é um dos pesquisadores que esboça como as pessoas têm questionado 

suas escolhas profissionais, não apenas como inquietação individual, mas como forma de 

desvendar toda a complexidade do processo de produção e suas relações sociais, políticas, 

econômicas, culturais, sobre as quais estão intrinsecamente vinculadas a problemáticas 

existentes na profissão que escolhemos. Os fatores sociais, políticos, organizativos e 

financeiros que regem a profissão no interior da atuação docente, ao mesmo tempo em que 

motiva, corroboram e ameaçam as expectativas profissionais.  

Na análise da trajetória das condições de trabalho docente, mudanças pretendidas em 

relação às estruturas físicas e materiais e, sobretudo, no plano econômico (valorização 

salarial) são exaustivamente colocados pelos docentes quando questionam a qualidade do 

trabalho e a satisfação de se manter na docência, como meio de buscar ascensão na profissão.  

Aqui tratamos recentes enfoques sobre a busca por qualificação profissional, 

demonstrando uma preocupação maciça dos docentes em relação à melhoria das condições do 

trabalho e a devida atenção que deve ter perante as exigências atuais. As elas incorporam-se 

os êxitos esperados na profissão a partir do direito de obter melhor satisfação na docência, 

provavelmente diminuindo, a situação de desconforto que os docentes estão constantemente 

sujeitos e vulneráveis diante das pressões sofridas no campo profissional do Ensino Médio.   
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA. 

 
4.1 REFLEXÕES METODOLÓGICAS.  
 
 
 
 A pesquisa insere uma discussão sobre as condições de trabalho e a satisfação 

profissional como dimensões do profissionalismo docente.  Trata-se de um importante estudo, 

não somente por vincular-se à temática da profissionalização docente, mas por trazer um 

debate situável do profissionalismo docente em relação ao exercício profissional dos docentes 

do Ensino Médio. 

 Considera-se, que alguns elementos determinantes para o desenvolvimento do 

profissionalismo são meramente subjetivos. Porém, o contexto de trabalho impõe certa 

objetividade ao trabalho docente e provoca um movimento dialético com as subjetividades 

existentes que dão sentido e significado à atividade docente.  

 Assim, os caracteres subjetivo e objetivo das categorias que compõem o 

profissionalismo docente (condições de trabalho, satisfação e expectativa profissional) se 

distinguem a partir de descrições feitas pelo docente do Ensino Médio exigindo uma 

metodologia de investigação que respeite sua natureza.   

 Nesse sentido, optamos por um estudo exploratório e descritivo, uma vez que além de 

examinar uma temática estudada no Rio Grande do Norte se limita a descrever situações 

encontradas no contexto do trabalho docente.  

 A escolha pela pesquisa descritiva como o próprio nome sugere, possibilitou 

orientarmos pela descrição de fenômenos relativos à profissão docente, baseados em 

observação, descrição e classificação sobre a mesma, assumindo a forma de um levantamento 

descritivo e exploratório.   

É necessário enfatizarmos, que sendo uma pesquisa de caráter descritivo favorece a 

observação, a quantificação pelo registro e a análise da freqüência com que o fenômeno 

acontece. Dessa maneira, buscamos construir uma descrição detalhada das características, 

propriedades, variáveis ou inter-relações que ocorrem no campo investigado. (LAKATOS; 

(MARCONI, 1991).  

Do ponto de vista da combinação entre estudo descritivo e exploratório constitui uma 

importante complementaridade por estimular maior compreensão sobre o objeto pesquisado, 

visto que o estudo exploratório implica em maior familiaridade com o problema em termos de 

torná-lo mais explícito ou de facilitar a construção de hipóteses. 
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Ainda sobre estudos exploratórios, Nuñez e Ramalho (2004) discutem que as utilidades 

que sustentam numa investigação são inúmeras, contribuindo para aumentar o conhecimento a 

respeito do problema; esclarecer conceitos; formular problemas para estudos mais precisos; 

estabelecer prioridades para futuras investigações e compilar informações relativas a um 

problema prévio examinado com mais profundidade, segundo o qual, objetiva construir o 

aprimoramento de idéias ou de novas descobertas. 

A pesquisa exploratória, assim norteada, integra-se ao planejamento da pesquisa, 

constitui parte dela e não subsiste por si só.  Nela não se trabalha com a relação ou 

manipulação de variáveis, mas com o levantamento da presença das variáveis e de sua 

caracterização quantitativa ou qualitativa. Resumindo, objetiva descrever a natureza das 

variáveis que se quer conhecer e comporta em geral três ações: coleta, tabulação ou ordenação 

do material coletado e análise dos dados obtidos. (GIL, 1991).  

Em outras palavras, a pesquisa exploratória, ou estudo exploratório, tem por objetivo 

conhecer a variável de estudo tal como se apresenta, seu significado e o contexto onde ela se 

insere. Pressupõe que o comportamento humano é mais bem compreendido no contexto social 

onde ocorre, de modo a refletir enfaticamente características da própria realidade estudada, 

inclusive, estabelecendo um controle dos efeitos desvirtuantes da percepção do pesquisador, 

possibilitando que a realidade seja percebida tal como é. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Por se tratar de uma pesquisa que se apóia na diversidade de informações sobre o 

trabalho docente construídas no lócus de atuação, o estudo contribui no levantamento de 

dados empíricos para discutir a profissionalização docente.  É a partir da exploração do 

contexto do trabalho docente nas escolas de Ensino Médio que se pode ter uma compreensão 

abrangente de diferentes aspectos relacionados às dimensões do profissionalismo.  

 De modo a ressaltar a natureza do estudo, compartilhamos de alguns aspectos 

metodológicos defendidos no Projeto da Base de Pesquisa Formação e Profissionalização 

Docente da UFRN intitulado “O contexto da atividade docente e o profissionalismo docente: 

o caso de professores do Ensino Médio”, que articulam eixos explicativos sobre os problemas 

da docência com base em aspectos teóricos e práticos que historicamente pautam a 

profissionalização e o profissionalismo docente.  

 Assim, tomamos como princípios metodológicos:  

 1 - A ênfase em métodos qualitativos e quantitativos, propiciando maior flexibilidade na 

construção/reconstrução da metodologia e, conseqüentemente, na credibilidade dos 

resultados.   
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 2- A descrição do contexto da pesquisa como elemento essencial à construção de 

sentidos para as questões de estudo, a sua compreensão e a escolha desse contexto em relação 

à familiaridade do pesquisador com a questão do Ensino Médio, como aspectos básicos a 

serem considerados numa pesquisa qualitativa. (NUÑEZ; RAMALHO, 2004). 

 Nuñez; Ramalho (2004) discorre que a orientação teórica e epistemológica que sustenta 

a relação entre método quantitativo/qualitativo assegura uma visão holística do objeto de 

estudo. Ao estruturar um instrumento de investigação de tamanha grandeza como o 

questionário utilizando dados quantitativos e qualitativos, se permite trabalhar num grupo 

mais amplo com maior acesso às descrições, interpretações e caracterizações dos resultados 

feitos pelos pesquisadores. 

 Também se pode entender tal posição a partir de uma visão minuciosa dos problemas de 

pesquisa, considerando os aspectos quantitativos e qualitativos como duas ordens 

estrategicamente complementares que estabelecem relações significativas para apreensão dos 

fatos ou de fenômenos apresentados, atribuindo um rebuscando sentido abrangente de suas 

especificidades. (PORLÁN; RIVERO; DEL POZO, 1997). 

 Assim, numa posição fidedigna à elaboração do instrumento de pesquisa, nos baseamos 

em dados coletados do questionário (ver apêndice), como instrumento escolhido, produzido e 

validado pelo Grupo da Base de Pesquisa Formação e Profissionalização Docente que 

colaboram com o projeto “O contexto da atividade docente e o profissionalismo docente: o 

caso de professores do Ensino Médio”.   

 Trata-se de um procedimento que antecede a aplicação do questionário, dispondo-se a 

validação que avalia quanto à clareza, objetividade e conteúdo, tornando possível estabelecer 

coerência com o objeto estudado, como sumariamente tratamos na seção subseqüente.  

 

4.2 QUESTIONÁRIO: O INSTRUMENTO UTILIZADO.  

 

 

 Ao priorizar o questionário como instrumento da investigação, justificamos o 

significativo valor que sustenta, uma vez que proporciona a coleta de informações necessárias 

para caracterizar as dimensões do profissionalismo docente do Ensino Médio.   

 O questionário como instrumento escolhido possibilita recolher uma gama de elementos 

sobre o fenômeno estudado e leva em conta sua aproximação com a realidade contextual dos 

docentes do Ensino Médio, e que muito embora, de forma provisória, tenciona responder 

questões pertinentes e coerentes com o objeto da pesquisa.   
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 Como instrumento bastante utilizado na coleta de dados, o questionário constitui uma 

prática comum no campo das pesquisas, segundo o qual: 

 

 

 

 [...] mostra-se particularmente precioso quando um leque 
de respostas possíveis é amplo ou então imprevisível, mal 
conhecido. Permite ao mesmo tempo ao pesquisador 
assegurar-se da competência do interrogado, competência 
demonstrada na qualidade de suas respostas. 
(LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 186).  

 
 
 
 
 
 Entretanto, cuidados são necessários para garantir a utilidade do instrumento. A 

primeira se enquadra no fato de que muitos questionários se realizam sem a devida 

fundamentação teórica que lhe respalde em relação à confiabilidade e validez.  

 Dessa maneira, adotamos alguns critérios primordiais à elaboração do questionário tais 

como: a perfeita definição dos objetivos de estudo; a atenção à consistência das respostas 

aplicadas aos mesmos sujeitos como forma de assegurar a confiabilidade e a coerência na 

formulação de perguntas que atribuam validez ao instrumento. (RUIZ; SCHMELKES, 2002).  

 Reforçamos a precaução quanto a uso do questionário, seguindo uma estrutura 

padronizada que favorece alcançar de forma rápida e simultânea um grande número de 

docentes do Ensino Médio, pois de maneira geral, traz uma uniformização que assegura: 

 

 

 

   [...] de outro lado, que cada pessoa veja as questões 
formuladas da mesma maneira, na mesma ordem e 
acompanhadas da mesma opção de respostas, o que 
facilita a compilação e a comparação das respostas 
escolhidas e permite recorrer ao aparelho estatístico 
quando chega o momento de análise. (LAVILLE; 
DIONNE, 1999, p. 184).  

 

 

 

 Lavilee e Dionne (1999) examinam a uniformização do questionário, não apenas como 

instrumento privilegiado para sondagem muito utilizada nas pesquisas das ciências humanas, 
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visto que seu uso não se limita unicamente a esta estratégia de pesquisa. A atenção se volta ao 

tipo de questionário, que de forma uniforme pode apresentar algumas desvantagens em 

relação às interpretações sobre o mesmo, presumindo que a forma de conduzir sua elaboração 

e aplicação possa minimizar tais efeitos.  

 Por isso, adotamos um mecanismo de antecipação de discussão no Grupo de Pesquisa 

que colaboram com o projeto “O contexto da atividade docente e o profissionalismo docente: 

o caso de professores do Ensino Médio” para averiguar a estrutura do questionário quanto à 

formulação das perguntas, a escolha das palavras e a ordem de importância das questões, 

possibilitando um recorte teórico e prático na matriz do questionário a fim de selecionar 

questões pertinentes e integradas a nossa pesquisa.  

 A ação conjunta para a análise do questionário possibilitou submetê-lo a pré-teste ou 

pré-inquérito, com fins de testar a compreensão das questões, a verificação de dúvidas, as 

dificuldades apresentadas em relação a preenchimentos, introduções e alterações, ou mesmo 

supressão de questões, para posteriormente encaminhá-lo a etapa de aplicação, cujo 

procedimento implica numa significativa validação do instrumento.  

 Contudo, traçamos um plano de ação coletiva para aplicação do questionário nas escolas 

de Ensino Médio de Natal, a partir de um levantamento antecipado sobre a quantidade de 

escolas que o grupo pôde abranger, negociando e delegando responsabilidades de programar 

momentos prévios de discussões com os docentes para apresentação dos objetivos da 

pesquisa. 

 O contato inicial se mostrou fundamental para o êxito da aplicação, explicitando os fins 

da pesquisa, partilhando preocupações com a temática estudada e auxiliando nas dúvidas no 

desenho do questionário. Além do mais, pode promover uma interatividade entre pesquisador 

e pesquisados, estimulando os profissionais de Ensino Médio a aderirem à pesquisa e, 

conseqüentemente, a responderem espontaneamente o questionário. 

 O questionário se compõe de duas partes distintas. Na primeira estão formuladas 16 

questões de naturezas descritivas, complementares e subsidiárias à caracterização do contexto 

da investigação e dos docentes, englobando aspectos como: identificação da escola, gênero, 

estado civil, renda familiar, faixa etária, nível de formação, contrato de trabalho, tempo de 

serviço, jornada de trabalho, número de alunos e atividades realizadas na escola.  

 A segunda parte consta de 09 questões fechadas, também descritivas e estruturadas 

coerentemente aos objetivos da pesquisa, tendo em vista que se propõe a identificar 

descrições feitas sobre o espaço de trabalho, o funcionamento deste e sua relação com os 

diferentes aspectos da educação, especificamente referente ao trabalho docente.  
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 A utilização desse instrumento estabelece uma análise mais precisa e coerente das 

categorias de análise: condições de trabalho, satisfação profissional e expectativa profissional. 

Considera-se, que tais categorias são eminentemente dotadas de objetividade e subjetividade, 

que tanto se produz como se reproduz dentro de variáveis situações do contexto de trabalho, 

abrangendo uma gama de informações que merecem traduzi-las para o estudo.  

 Com vista a recolher os dados à realização da pesquisa, a estruturação do questionário 

(com perguntas abertas e fechadas), leva em consideração respostas que sugerem graus de 

concordância ou discordância, de positividade ou negatividade, de satisfação ou insatisfação, 

abrindo possibilidades criativas em relação a variadas opções de respostas que asseguram 

posições excludentes.   

 Ademais, o questionário se organiza segundo um plano que procura relacionar 

categorias de análise e as devidas perguntas com as questões de estudo tomadas como 

objetivos, a fim de apreender sobre as dimensões do profissionalismo docente, como indica o 

Quadro 3.  

 

1ª QUESTÃO DE ESTUDO: Como o professor do Ensino Médio avalia suas condições 
de trabalho para o exercício da atividade profissional? 

CATEGORIA 
 

PERGUNTAS 

Condições de Trabalho 17) Cotidianamente, nas escolas, os docentes se confrontam 
com uma multiplicidade de situações. Da lista que segue 
abaixo, pedimos indicar quais delas representam para você 
uma dificuldade e seu trabalho diário e aquelas que não. 

 18) Marcar a expressão abaixo que completa a frase 
(selecionar apenas 3 opções): o que mais necessito para 
melhorar meu trabalho na escola é... 

 23) Nos interessamos em conhecer sua opinião acerca das 
possíveis transformações em algumas condições de trabalho 
docente. A este respeito, por favor, indique qual o grau de 
concordância ou não com cada uma das seguintes 
enunciações: 

 24) Em sua experiência como docente, qual você crê ter sido o 
impacto da reforma educativa que se vem sendo desenvolvida 
nos últimos anos, em cada um dos seguintes itens: 

2ª QUESTÃO DE ESTUDO: Que grau de satisfação tem o professor do Ensino Médio 
em relação a sua atividade profissional? 

CATEGORIA 
 

PERGUNTAS 

Satisfação Profissional 19) Se no futuro você tiver oportunidade de mudar a escola, 
que grau de importância teria cada um dos seguintes temas 
nessa mudança? Classifique cada tema com uma escala de1 a 
10.  
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 21) Classifique de 1 a 10, o grau de satisfação que 
experimenta na docência, considerando:  

 25) Indique o grau de satisfação, segundo a escala 3- muito, 2- 
médio, 1- pouco. 

3ª QUESTÃO DE ESTUDO: Que expectativas o professor do Ensino Médio apresenta 
frente ao desenvolvimento profissional? 

CATEGORIA PERGUNTAS 
 

Expectativa Profissional 20) Quais suas aspirações no trabalho profissional para os 
próximos anos? 

 22) Comparando com o início de sua carreira, você considera 
que o seu trabalho está: 

Quadro 3 - Plano do Questionário. 

 
 
 
 Em suma, procuramos obter maiores informações dos docentes do Ensino Médio sobre a 

situação da profissão e o grau de satisfação sobre ela, visando evitar generalizações dos 

resultados. Por isso, eliminamos respostas com conteúdo extenso (em demasia) que se 

distanciasse do objeto de estudo, adequando as perguntas aos objetivos e ao método 

escolhido. 

 

 

4.3 CONHECENDO O CONTEXTO DA PESQUISA. 

 

 

 Participa dessa pesquisas 142 (cento e quarenta e dois) docentes do Ensino Médio de 29 

(vinte e nove) escolas da Região Metropolitana de Natal, vinculadas a Rede Pública de Ensino 

através da Secretaria Estadual de Educação, os quais se encontram distribuídos no Quadro 4. 

 

ESCOLA QUANTIDADE EFETIVA PERCENTUAL  

E. E. PADRE MONTE 3 2,1% 

E.E. ANTONIO PINTO 1 0,7% 

E.E. CAFÉ FILHO 3 2,1% 

E.E. JUDITE BEZERRA DE MELO 3 2,1% 

E.E. SEBASTIÃO FERNANDES DE 
OLIVEIRA 

4 2,8% 

E.E. WALFREDO GURGEL 5 3,5% 

E.E. LUIZ SOARES 4 2,8% 
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E.E. ULISSES DE GOIS 4 2,8% 

E.E. MASCARENHAS HOMEM 6 4,2% 

E.E. FLORIANO CAVALCANTE 5 3,5% 

E.E. PROF. ANÍSIO TEIXEIRA 8 5,6% 

E.E. PROF. LUIZ ANTONIO 4 2,8% 

E.E. UNIÃO DO POVO 6 4,2% 

E.E. PROF. JOSINO MACÊDO 7 4,9% 

E.E. MIRIAN COELI 7 4,9% 

E.E. DESEMBARGADOR RÊGULO 
TINOCO 

8 5,6% 

E.E. PROF. ANTONIO FAGUNDES 4 2,8% 

E.E. LAURO DE CASTRO 6 4,2% 

E.E. PROF. ANPHILÓQIO CÂMARA 5 3,5% 

E.E NEWTON BRAGA DE FARIA 3 2,1% 

E.E. JOSEFA SAMPAIO 2 1,4% 

E.E FRANCISCO IVO CAVALCANTE 7 4,9% 

E.E. PROF. JOSÉ FERNANDES 
MACHADO 

4 2,8% 

E.E. BELÉM CÂMARA 4 2,8% 

E.E. RAIMUNDO SOARES 5 3,5% 

E.E. JEAN MERMOZ 7 4,9% 

E.E. ANA JÚLIA MOUSINHO 8 5,6% 

E.E. PROF. EDGAR BARBOSA 8 5,6% 

E.E. PAULO PACHECO DA SILVA 1 0,7% 

Total 142 100% 

  Quadro 4 - Docentes por escola.  

 

 

4.3.1 Caracterização dos docentes do Ensino Médio. 

 

 

  Segundo os dados da pesquisa, o corpo docente das Escolas de Ensino Médio é 

predominantemente masculino. A parcela mais significativa se refere ao sexo masculino 

(76,1%) em detrimento do sexo feminino (23,2%).  Dos resultados, apenas 0,7% não 

responderam, conforme apresentamos no Quadro 5. 

 



 114

GÊNERO QUANTIDADE EFETIVA PERCENTUAL 

Não responderam 1 0,7% 

Feminino 33 23,2% 

Masculino 108 76,1% 

Total 142 100% 

   Quadro 5 - Distribuição dos docentes por gênero. 

 
 
 

Em relação ao estado civil dos docentes investigados, assenta um valor significativo no 

primeiro casamento (52,8%). Em seguida se destaca a condição de solteiro (28,2%).  

Valores relativamente pequenos foram constatados na união estável (8,5%), nos 

divorciados/as (4,2%) e em outras situações de respostas como segundo casamento (2,8%), 

separados (2,1%) e nos que não responderam (1,4%), como indicam dados do Quadro 6.  

 

 

ESTADO CIVIL QUANTIDADE EFETIVA  PERCENTUAL  

Não responderam 2 1,4% 

Solteiro 40 28,2% 

Primeiro casamento 75 52,8% 

Segundo casamento 4 2,8% 

União estável 12 8,5% 

Separado(a) 3 2,1% 

Divorciado(a) 6 4,2% 

Total  142 100% 

   Quadro 6 - Docentes por estado civil. 
 
 
 

      No que se refere à renda familiar, a maioria dos docentes afirmam, num percentual de 

56,3% das respostas, ser sua a principal fonte de renda da família, em detrimento dos que 

responderam negativamente (43,7%), como indicam dados do Quadro 7. 

 

PRINCIPAL FONTE DE RENDA 
FAMILIAR  

QUANTIDADE EFETIVA  PERCENTUAL  

Não 62 43,7% 

Sim 80 56,3% 

Total 142 100% 

   Quadro 7 - Docentes em relação à renda familiar.  
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A condição de chefe de família dos docentes pesquisados revela um valor relativamente 

maior (64,8%), do que em relação aos que não possui este papel (35,2%), como demonstram 

os dados no Quadro 8. 

 

CHEFE DE FAMÍLIA QUANTIDADE EFETIVA PERCENTUAL 

Sim 92 64,8% 

Não 50 35,2% 

Total  142 100% 

   Quadro 8 - Docentes e sua condição de chefe de família.   
 

  

 

 A mesma situação foi constatada em relação a ter filhos em idade escolar. Os dados 

indicam que 58,5% afirmam positivamente e 41,5% sinalizam negativamente, como mostra 

no Quadro 9.  

 

FILHOS EM IDADE ESCOLAR QUANTIDADE EFETIVA PERCENTUAL 

Não 59 41,5% 

Sim 83 58,5% 

Total  142 100% 

Quadro 9 - Docentes em relação a ter filho em idade escolar. 
 
 
 
 

  Relacionando a faixa etária com o contingente de docentes pesquisados, contatam-se 

maiores concentrações nas idades de 41-50 anos (28,1%) e com certa aproximação em relação 

aos 21-30 anos (26,1%).  

Outros dados são observados entre as faixas etárias de 31-35 anos (14,1%) e 36-40 anos 

(14,8%).   

Já a faixa etária de mais de 50 anos apresenta uma proporção de 13,4%, enquanto 3,5% 

representam os que não responderam, como mostra o gráfico 1.  
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                           Gráfico 1 - Docentes em relação à faixa etária.  

 

 

 

 Em relação às disciplinas lecionadas pelos docentes a maior concentração está na área 

de matemática (37,3%).  

Outros resultados foram identificados segundo a ordem: biologia (23,2%), química 

(19,7%), física (15,5%), sendo apenas 3,5% os que não responderam como se vê no quadro 10.  

 

 

DISCIPLINAS LECIONADAS QUANTIDADE EFETIVA  PERCENTUAL  

Não responderam 5 3,5% 

biologia 33 23,2% 

física 22 15,5% 

matemática 53 37,3% 

química 28 19,7% 

Total 142 100% 

    Quadro 10 - Docentes em relação às disciplinas lecionadas.  
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 Quanto a formação profissional em nível de pós-graduação, a maioria dos docentes 

afirmam não possuir nenhuma (64,1%). Enquanto 29,6% possui especialização, 4,9% possui 

mestrado e apenas 0,7 tem doutorado, conforme dados apresentados no Quardo 11. 

 
 

NÍVEL DE   
 PÓS-GRADUAÇÃO 

QUANTIDADE EFETIVA PERCENTUAL 

Não responderam 1 0,7% 

Não possui 91 64,1% 

Especialização 42 29,6% 

Mestrado 7 4,9% 

Doutorado 1 0,7% 

Total  142 100% 

Quadro 11 - Docentes em nível de pós-graduação.  
    

 
 

 A respeito do contrato de trabalho, a maioria dos docentes são efetivos com 20 horas, 

correspondendo a 51,4% das respostas. Outro indicador significativo se refere ao quadro 

efetivo com dedicação exclusiva, constatado em 41,6% das afirmativas. A falta de vínculo de 

trabalho, apareceram em 2,8% dos que afirmam ter contrato provisório, como indica no 

Quadro 12.  

 

CONTRATO DE TRABALHO QUANTIDADE EFETIVA PERCENTUAL 

Não responderam 6 4,2% 

Efetivo com dedicação exclusiva 59 41,6% 

Temporário 4 2,8% 

Efetivo com 20 horas 73 51,4% 

Total 142 100% 

Quadro 12 - Docentes em relação ao contrato de trabalho. 
  

 

Do percentual de docentes em relação a tempo de serviço na profissão, as maiores 

concentrações estão os que exercem há mais de 20 anos, identificados em 29,6% das respostas 

e entre 6 a 10 anos, identificados em 28,9% das respostas.  

Outros dados sobre o tempo na profissão foram assim observados: até 5 anos (17,6%), 

de 11 a 15 anos (14,1%) e de 16 a 20 anos (9,9%), como mostra no Gráfico 2. 
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                   Gráfico 2 - Docentes em relação ao tempo na profissão.  
 
 

 

 Dos docentes pesquisados, 74,6% afirmam exercer somente a docência, enquanto 25,4% 

dizem ter outra atividade, como indica no Quadro 13.  

 

 

OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA  QUANTIDADE EFETIVA PERCENTUAL 

Não 106 74,6% 

Sim 36 25,4% 

Total 142 100% 

       Quadro 13 - Docentes em função de outra atividade remunerada.  
 
  

 Contata-se nas respostas dos docentes, um percentual de 42,3% de jornada extensiva dos 

que possui mais de 40 horas semanal. Outro indicador significativo se refere  aos que 

possuem jornadas de 30 horas, correspondendo a 21,1% das respostas.  

 Em relação as jornadas, respectivamente definidas em 40 e 20 horas semanais 

apresentam índices sequenciais de 11,3% e 9,2%.  
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 Demais valores foram constatados nas distintas jornadas de trabalho (21, 24, 25, 26, 27, 

35, 36, 38 horas), mas não consideram-se significativos para o estudo. Os dados apresentados 

encontram-se no Gráfico 3. 
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                     Gráfico 3 - Docentes em relação a jornada de trabalho. 

 

 

Do total de alunos por semana somando toda a docência no Ensino Médio, há um 

quadro bastante distinto e com alto percentual de docentes que não responderam, ou seja, um 

total de 24,6% das respostas identificadas.  

Dados mais significativos se referem aos que possuem a quantidade de 201 a 300 

alunos, correspondendo a 20,4% das afirmativas dadas. Também dos docentes que possuem 

de 301 a 400 alunos, equivalentes a 17,5% das respostas. 

Outros indicadores foram encontrados para esboçar a quantidade de alunos que os 

docentes possuem: até 100 (3,5%); de 101 a 200 (9,1%); de 501 a 600 (6,3%); de 601 a 700 e 

de 701 a 800 alunos, foram identificados nas 2,1% das respostas dos docentes, como 

demonstra no quadro 14.  
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      Quadro 14 - Docentes em relação ao total de alunos.  
 
 
 
 

 No que se refere a sobrecarga de trabalho, a maioria dos docentes consideram adequada 

(64,1%) em relação as opções de excessiva (18,3%) e baixa (16,2%). Apenas 1,4% não 

responderam, como indica no gráfico 4.  
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       Gráfico 4 - Docentes em relação ao número de atividades realizadas no trabalho. 

 

 

TOTAL DE ALUNOS QUANTIDADE EFETIVA PERCENTUAL 

Não responderam 35 24,6% 

Até 100 5 3,5% 

101-200 13 9,1% 

201-300 29 20,4% 

301-400 25 17,5% 

401-500 15 10,5% 

501-600 9 6,3% 

601-700 3 2,1% 

701-800 3 2,1% 

Total  142 100% 
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 Os dados do estudo demonstram que parte considerável dos docentes das Escolas 

Públicas de Ensino Médio de Natal é do sexo masculino, correspondendo a 76,1% nos 

resultados encontrados.    

 Da proporção analisada, pouco mais da metade dos docentes são casados e se situam na 

condição de primeiro casamento, ou seja, 52,8%. Já em relação à situação de solteiro, 

identificamos um percentual de 28,2% das respostas.  

 A respeito da renda familiar 56,3% dos docentes declaram como sendo sua, a principal 

fonte de recursos da família.  A participação na renda familiar indica uma estreita relação com 

a condição de chefe de família, que ocupa um valor de 64,8% das respostas encontradas. 

Pode-se também constatar, uma maior responsabilidade familiar, uma vez que 58,5% afirmam 

ter filhos dependentes e em idade escolar.  

 Também verificamos que a maioria dos docentes em atividade profissional no Ensino 

Médio encontra-se nas faixas etárias de 41 a 50 anos e de 21 a 30 anos, correspondendo 

respectivamente aos percentuais de 28,1% e 26,1%.  

 Subtende-se, que se possa estabelecer uma relação com a satisfação em relação à 

profissão, já que parte dos docentes que se mantêm na profissão corresponde à faixa etária de 

41 a 50, mesmo na eminência da aposentadoria. Em relação ao percentual de 26,1% 

identificada na faixa etária mais jovem (de 21 a 30 anos), podemos correlacionar a existência  

de um nível de satisfação pelo ingresso na docência.   

 Das disciplinas que compõe o quadro dessa investigação 37,3% dos docentes se 

concentram na área de matemática em relação a dados apresentados em disciplinas como: 

biologia (23,2%), química (19,7%) e física (15,5%). Esses resultados implicam estabelecer 

uma relação com o quadro de predominância masculina na docência do Ensino Médio, 

supondo prevalecer uma procura de homens por essas áreas de ensino.  

  Alguns indicadores em relação à situação profissional dos docentes se apresentam 

desfavoráveis, constatando que em nível de pós-graduação 64,1% dos docentes não possuem 

nenhuma, enquanto 29,6% têm apenas especialização. Um pequeno quantitativo de docentes 

tem doutorado, constatado em 0,7% das respostas.  

 Quanto ao tipo de contrato de trabalho, pouco mais da metade dos docentes são efetivos 

com jornadas de 20 horas de trabalho semanal, correspondendo a 51,4% das respostas.  

 Podemos traçar um quadro de diminuição de atividades realizadas na própria instituição 

em função da relativa exclusividade da jornada de trabalho num único espaço institucional. 

 Assim temos outra situação observada em menos da metade dos docentes que constitui o 
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quadro efetivo com dedicação exclusiva, perfazendo um total de 41,6%, enquanto 2,8% não 

possui vínculo formal de trabalho, ou seja, estão com contratos temporários.  

 Sobre o tempo de serviço na profissão, constatamos valores significativos nos que 

exercem a docência há mais de 20 anos e entre os que tem de 6 a 10 anos, correspondendo 

respectivamente a percentuais de 29,6% e 28,9%.  

 Os que possuem menos tempo de serviço e, sobretudo, em início de carreira (até 5 anos) 

apresentam um percentual de 17,6%. Novamente se pode estabelecer uma relação com os 

estudos que revelam, atualmente, uma baixa procura pelo ensino nas disciplinas das ciências 

naturais.  

 Contrariamente a essa posição, as respostas dos docentes quanto ao exercício da 

docência, demonstra que 74,6% exercem somente a docência e 25,4% tem outra atividade, 

prevalecendo maior concentração de docentes que se mantêm na profissão.   

 Ressaltamos ainda, que os percentuais de maior quantidade de alunos por docente estão 

entre 201 a 300 alunos, correspondendo a 20,4% e de 301 a 400, equivalente a 17,5%. 

Embora, 24,6% dos docentes não responderam a questão.  

 Referente à jornada de trabalho, 42,3% representam os que possuem 40 horas de 

trabalho semanais e 21,1% são os que se encontra com jornada de 30 horas.  Soma-se a essa 

questão, que os docentes, em sua maioria, consideram a sobrecarga de trabalho adequada, pois 

as respostas correspondem a 64,1% em detrimento dos que consideram excessivas (18,3%) e 

baixas (16,2%).  

  

4.4 ESTRATÉGIAS E ORGANIZAÇÃO DA ANÁLISE DOS DADOS. 

 

 

 A pesquisa foi planejada com base em duas estratégias: Em primeiro lugar, buscando 

assegurar que todos os participantes estejam representados, considerando a relação entre 

escolas (universo) e amostra (população docente). Em segundo lugar, utilizando um 

questionário aplicável com perguntas fechadas com múltipla ou única escolha, e algumas 

delas, abertas, abrindo possibilidades de confrontar as respostas obtidas. 

 Naturalmente, as perguntas do questionário foram estruturadas em estreita relação com 

as questões de estudo, constituindo dois blocos de questionamentos sobre o estado objetivo e 

subjetivo das condições de trabalho, da satisfação profissional e das expectativas na profissão 

docente.   
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 Versam no primeiro bloco, dados referentes à caracterização dos participantes e no 

segundo, os concernentes a aspectos da situação profissional e laboral dos docentes.    

 A medida tomada para a elaboração de perguntas correlacionada a categoria satisfação 

profissional, procura utilizar um procedimento curto e coerente que permita uma idéia da 

dimensão mais subjetiva que o docente possa apresentar sobre tal categoria.  

 Isso exige a indicação de valores básicos (por meio de uma escala de valor) para as 

respostas apresentadas que tenham coerência com a categoria satisfação profissional, 

constituindo parâmetros para as afirmativas ou negativas, concordâncias ou discordâncias 

acerca do grau de satisfação na profissão.  

 A opção pela escala de valor atribui consistência interna ao questionário em relação às 

perguntas que tratam da satisfação profissional como mostram as perguntas 19, 21 e 25, do 

questionário (ver apêndice), que subdivididas em itens a serem respondidos segundo uma 

escala de 10 pontos, variam conforme o critério: de 1 a 4 (valor decrescente no grau de 

satisfação) e de 6 a 10 (valor crescente do grau de satisfação), considerando, entretanto, que 

10 possam ser o máximo de satisfação apresentada.  

 O procedimento adotado permite uma demonstração de parâmetros métricos de validade 

e precisão, possibilitando representar os resultados sob formas de quadros e gráficos, sem que 

nada altere a credibilidade do mesmo. 

 Após a etapa de aplicação do questionário, realizamos um trabalho em equipe para a 

organização inicial dos dados coletados. As respostas dos docentes foram diretamente 

armazenadas num arquivo texto do programa Excel, a fim de realizar a tabulação e 

transferência dos dados.   

 Posteriormente, convertemos para o formato estatístico do Programa Software Modalisa 

4.5 (de origem francesa), produzindo efeitos rápidos no processamento das informações, 

como programa que favorece o tratamento de dados qualitativos.  

 Registramos nossa escolha pelo programa Modalisa 4.5 por se destacar como uma 

importante ferramenta, que permite indexações variadas para compilação de textos, categorias 

e códigos, uma vez que, além de subsidiar alimenta a elaboração de quadros, tabelas e 

gráficos explicativos, tanto da caracterização dos sujeitos como das estatísticas descritivas e 

analíticas dos dados quanti-quali. 

 Através desse programa estatístico realizamos uma rotina de distribuição de freqüência 

das respostas dos docentes, compreendendo a matriz de informações variáveis que passam a 

ser representada sob forma de quadros e gráficos, configurando a organização dos resultados 

encontrados, como prevemos no Capítulo V. 
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5.AS DIMENSÕES DO PROFISSIONALISMO DOCENTE: O CASO DOS 

PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO. 

 

 
 Pensar no profissionalismo como parte prepositiva à valorização da profissão docente, 

requer considerar estudos que apresentam indicadores apontados pelos próprios docentes em 

relação aos aspectos que englobam o reconhecimento desta, não só por melhorias na 

formação, mas nas condições de trabalho que asseguram garantias para o pleno exercício da 

profissão.   

As contribuições para a docência trazem um sentido de fortalecimento do 

profissionalismo e considera a importância de engajamento dos docentes na luta por melhores 

condições de trabalho, podendo alterar o quadro de satisfação a partir das necessidades 

alcançadas na atividade profissional e do afloramento de crescimento profissional.  

Consideramos que tais finalidades possam atribuir um sentido de valor ao docente, 

como parte de inserção no processo plural das demandas de suas próprias trajetórias 

profissionais.    

 No que tange essa importância, procuramos caracterizar as condições de trabalho, a 

satisfação profissional e as expectativas profissionais como dimensões do profissionalismo 

docente do Ensino Médio a partir das considerações feitas pelos docentes sobre o espaço de 

trabalho e identificadas nas respostas do questionário.  

 O específico contexto torna-se significativo para a problemática da profissionalização e 

nos permite creditar tal reflexão como fonte motivadora às discussões da atividade docente no 

Ensino Médio. Para efeito dessa caracterização, utilizamos literaturas voltadas às discussões 

da profissionalização a fim de construir, preliminarmente, as categorias de estudo (condições 

de trabalho, satisfação profissional e expectativa profissional), bem como das reflexões 

iniciais sobre diferentes aspectos a elas relacionadas (tempo, organização do trabalho, 

remuneração, relações de trabalho, motivações, perspectivas...).   

 Procuramos nesse Capítulo, esboçar três etapas significativas à elaboração dos 

resultados que se estruturam a partir do objetivo central da pesquisa. Para tanto, organizamos 

os dados estatísticos em função de cada questão de estudo, apresentado os resultados sob 

forma de gráficos ou tabelas que favoreceram a síntese das respostas obtidas dos docentes, 

assim como das análises realizadas.   
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5.1 OS DOCENTES DO ENSINO MÉDIO E AS CONDIÇÕES DE TRABALHO. 
 
 
 
 Como anteriormente descrito, um tema recorrente no debate da docência do Ensino 

Médio trata-se das condições adversas de trabalho e que nos remete ao plano dos problemas 

enfrentados pelos docentes no exercício de suas atividades profissionais.  

De modo a estabelecer contribuições para compreender a percepção dos docentes em 

relação às interferências de fatores no ambiente de trabalho, procuramos elaborar a primeira 

questão de estudo relacionada às condições de trabalho, buscando conhecer Como o 

professor do Ensino Médio avalia suas condições de trabalho para o exercício 

profissional?  

 Com a finalidade de obter respostas a essa questão, elaboramos 04 perguntas 

estruturadas que procuram identificar como os docentes avaliam as condições de trabalho 

presentes no contexto da atuação profissional da docência do Ensino Médio.  

 Assim temos a primeira pergunta: Cotidianamente, nas escolas, os docentes se 

confrontam com uma multiplicidade de situações. Da lista que segue, pedimos indicar 

quais delas representam uma dificuldade no trabalho diário e aquelas que não, segundo 

constam no Quadro 15.  

 

 

 Percentual   

Dificuldades no 
trabalho docente  

 Grande 
dificuldade  

 Dificuldade 
administrável  

 Não é uma 
dificuldade  

Percentual 
de respostas 

Relação com a família 
dos alunos 43,0 34,5 19,7 97,2 
Organizar o trabalho em 
sala de aula 8,5 36,6 52,1 97,2 

O trabalho com os 
colegas  23,2 71,8 95,0 

Características sociais 
dos alunos 34,5 38,7 21,8 95,0 

As formas de 
planejamento 11,3 45,8 37,3 94,4 
Tempo disponível para 
desenvolver as tarefas 38,0 40,8 15,5 94,3 
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Tempo disponíveis para 
correção de avaliação, 
das atividades, 
exercícios, etc. 34,5 40,8 19,0 94,3 
Domínio de novos 
conhecimentos  31,7 61,3 93,0 
Disponibilidade de 
materiais didáticos 67,6 25,4  93,0 
Relação com a direção da 
escola  24,6 68,3 92,9 
Avaliar 17,6 35,9 39,4 92,9 

Falta de objetivos claros 
sobre o que se tem de 
fazer 13,4 35,2 42,3 90,9 
Participação em reuniões 
pedagógicas 12,0 30,3 47,9 90,2 

Trabalho experimental e 
prático com os alunos 54,9 21,8 12,0 88,7 
Administrar as 
disciplinas em classe  28,9 58,5 87,4 
Quadro 15 - Dificuldades no trabalho docente.  
 
 
 

A análise combinada entre a primeira questão de estudo e a categoria condições de 

trabalho, apresenta elementos que os docentes identificam com maior potencial de 

interferência nas atividades profissionais.  

Dentre as dificuldades encontradas, os docentes consideram três situações: 

disponibilidades de materiais didáticos (67,6%), trabalho experimental e prático com os 

alunos (54,9%) e relação com a família dos alunos (43 %), ocupando uma posição de destaque 

em relação aos problemas da profissão.  

 A maior indicação para dificuldades administráveis se refere às formas de planejamento 

(45,8 %). Entretanto, se verifica um padrão de resposta similar para dois fatores: tempo 

disponível para desenvolver as tarefas e tempo disponível para correção de avaliação, de 

atividades e de exercícios, cujas categorias apresentam 40,8% das respostas.  Os docentes 

também apontam como sendo dificuldade administrável o seguinte fator: características 

sociais do aluno (38,7%).  

 No tocante a ser uma dificuldade, a relação com a família dos alunos é apontada em 

43% das respostas dos docentes, considerando que fatores externos são implicativos no 

espaço de trabalho. 
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Quanto ao fator avaliar foi indicado pelos docentes tanto em relação a ser uma 

dificuldade no trabalho, correspondendo a 39,4% das respostas, como sendo uma dificuldade 

administrável, observadas em 35,9% das respostas.     

 Na comparação das escolhas dos docentes por fatores de maiores dificuldades (carência 

de materiais didáticos; trabalho experimental e prático com os alunos) e de dificuldades 

relativas ou administráveis (tempo disponível para desenvolver as tarefas e para corrigir 

avaliação, atividades e exercícios), podemos compreender que possa existir uma relação com 

as formas de planejamento, citada também como dificuldade administrável. Supomos que os 

docentes não conseguem lidar com tal fator, pois na mesma ordem de compreensão se 

encontra a escolha pelo fator avaliar, que transita entre maior dificuldade e dificuldade 

relativa ou administrável. .  

 Os fatores destacados como não sendo uma dificuldade no trabalho foram: trabalho 

com os colegas (71,8%), relação com a direção da escola (68,3%), domínio de novos 

conhecimentos (61,3%), administrarem as disciplinas em classe (58,5%) e organizar o 

trabalho em sala de aula (52,1%). 

 Podemos apurar que tais fatores devem está imbricados com a autonomia relativa que os 

docentes do Ensino Médio possam ter em relação a determinados aspectos da profissão. São 

eles que dinamizam o trabalho no interior da sala de aula e sobre os quais exercem liderança e 

individualização das atividades realizadas. Daí a escolha por fatores relacionados aos colegas 

de profissão, ao domínio de conhecimentos, a administração das disciplinas e a organização 

do trabalho em sala de aula como os que não apresentam maiores dificuldades.  

 Na contramão das discussões sobre condições de trabalho, a avaliação dos docentes do 

Ensino Médio em relação às interferências desses fatores nas condições de trabalho expõe 

apenas três aspectos de maiores dificuldades, quais sejam: disponibilidades de materiais 

didáticos (67,6%), trabalho experimental e prático com os alunos (54,9%) e relação com a 

família dos alunos (43,%). 

 De acordo com os dados apresentados (Quadro 15, acima representado), não foram 

obtidas respostas docentes que indicam maiores dificuldades experimentadas no contexto de 

trabalho, tendo em vista a majoração de 05 (cinco) fatores como sendo dificuldades 

administráveis (formas de planejamento; tempo disponível para desenvolver as tarefas; tempo 

disponível para correção de avaliação, das atividades, de exercícios, etc; características sociais 

do aluno e avaliar) e de 06 (seis) fatores que representam não ser uma dificuldade no trabalho 

(trabalho com os colegas; relação com a direção da escola; domínio de novos conhecimentos; 

administrar as disciplinas em classe; organizar o trabalho em sala de aula e avaliar).  
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 Os docentes do Ensino Médio dividem opiniões sobre as condições de trabalho e 

consideram admissíveis as situações de dificuldades, revelando que os maiores obstáculos 

estão na falta de material didático, na ausência de trabalho prático e experimental com os 

alunos, na relação com a família destes e na forma de avaliar.   

 A segunda pergunta relacionada às condições de trabalho se refere a marcar (apenas 

três) expressões que completa a frase: O que mais necessito para melhorar meu trabalho 

na escola é...   

As respostas obtidas se encontram ilustradas no Quadro 16, para maiores interpretações.  

 

Quadro 16 - Melhorias do trabalho na escola.  
 
 
 
 Na avaliação que os docentes fazem sobre melhorias do trabalho na escola, o fator mais 

importante se refere à melhoria das condições econômica e material das escolas, 

correspondendo a 46,5% das respostas obtidas. Assim, como foi também apontada como 

menos importante em 31,3% das respostas.   

 De igual maneira, outros fatores foram indicados como mais importantes para expressar 

melhoria do trabalho na escola tais como: tempo (31 %), estímulo e motivação (31%), apoio 

pedagógico (30,3%) e desenvolver novas competências (30,3%). Os docentes não esboçam 

preocupações em relação ao apoio do sindicato.  

 Em relação a serem menos importantes, os valores apresentados para todos os fatores 

são inferiores ao grau de importância que carrega cada um deles nas melhorias que os 

docentes esperam para o trabalho, embora seja suprimida a importância do sindicato.  

 Conforme os dados encontrados, se reconhece a predominância de respostas dos 

docentes em relação a fatores ligados às condições econômicas e materiais da escola, tempo, 

estímulo e motivação, apoio pedagógico e desenvolvimento de novas competências, sobre as 

Melhorias do trabalho docente na 
escola  Percentuais de respostas 

   Mais importantes   Menos importantes  

Melhores condições econômicas e 
materiais da escola                  46,5                   31,3  
Apóio do sindicato                      -                      - 
Tempo                  31,0                  17,6  
Estimulo e motivação                  31,0                   17,6  
Apoio pedagógico                  30,3                   17,6  
Desenvolver novas competências      30,3      17,6 
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quais manifestam valores significativos que fortalece a compreensão de que devam ser estas 

às melhorias mais importantes que se esperam alcançar nas condições de trabalho.  

 A terceira pergunta relacionada às Condições de trabalho trata-se da seguinte: 

Interessa-nos conhecer sua opinião acerca das possíveis transformações em algumas 

condições de trabalho docente. Pedimos indicar o grau de concordância ou de 

discordância com as enunciações dadas, conforme apresentadas no Gráfico 5.  
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                   Gráfico 5 - Transformações nas condições do trabalho docente. 

 

 

As respostas referentes às transformações nas condições do trabalho docente consideram 

o grau de concordância ou de discordância dos docentes sobre determinadas situações no 

trabalho, que pode favorecer ou não mudanças pretendidas nas condições de trabalho.  

Com isso, podemos observar que os docentes indicam está muito de acordo em melhorar 

o salário de forma a remunerar as horas de trabalho fora de aula, correspondendo a 72,5% das 

respostas. Outros tipos de concordâncias foram observados em relação a favorecer a 

concentração de horário dos docentes em uma única escola (59,8%) e criar um código de ética 

(44,3%).   

Os docentes também se mostram estarem de acordo em ampliar o tempo e as 

possibilidades de trabalho em equipe com os colegas, tanto nas aulas como fora delas, 

correspondendo a 50% das respostas.  



 130

O nível de concordância desses fatores fortalece a idéia de que os docentes estariam 

dispostos a participar das atividades educativas se fossem concedidas melhorias na 

remuneração em função de horas excedentes (atividades extraclasses).  

Em relação ao aspecto diversificar a carreira docente criando outras funções técnico-

pedagógicas nas divisões de professor, diretor e supervisor, verifica-se que parte dos docentes 

expressa está de acordo (34,5%) e outros em desacordo (35,9%), dividindo as opiniões sobre 

a categoria.  

Já a respeito de prolongar o calendário anual para melhorar a qualidade da educação 

oferecida, esta aparece nas respostas dos docentes no sentido de total discordância, 

observadas da seguinte maneira: em desacordo (46,4%) e muito em desacordo (27,4%).   

É importante estabelecer comparações em relação à discordância quanto ao 

prolongamento do calendário anual para melhorar a qualidade da educação, pois os docentes 

apresentam alternativas para a melhoria das condições de trabalho que não se aplica ao 

prolongamento do calendário. Dentre elas, há o reconhecimento de que é preciso organizar e 

administrar melhor o tempo na escola, se mostrando disposto a favorecer a concentração de 

horário dos docentes em uma única escola e de ampliar o tempo e as possibilidades de 

trabalho em equipe com os colegas, tanto nas aulas como fora delas, de forma a ser, 

evidentemente melhor remunerado.  

Prevalecem nos resultados sobre possíveis transformações em algumas condições de 

trabalho aspectos como remuneração, jornada de trabalho e código de ética. Essa posição se 

verifica em função dos docentes expressarem concordância com a elevação do salário 

(atribuindo 72,5% das respostas), com a concentração de horário dos docentes em uma única 

escola (correspondendo a 59,8% das repostas), em ampliar o tempo e as possibilidades de 

trabalho em equipe com os colegas, tanto nas aulas como fora delas (correspondendo a 50% 

das respostas), além da criação de um código de ética (44,3% das respostas), como aspectos 

mais evidentes para transformações das condições de trabalho.  

 Quanto à quarta pergunta relacionada às condições de trabalho se refere a: Em sua 

experiência como docente, qual você crê ter sido o impacto da Reforma Educativa que 

vem sendo desenvolvida nos últimos anos, em cada um dos aspectos apontados.   

 Foram apontadas as respostas indicadas no Gráfico 6.  
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Gráfico 6 - Impactos da Reforma Educativa no espaço de trabalho. 

 
 
 
 Segundo a ordem de maior percentual das respostas obtidas, os docentes consideram que 

foram positivos os impactos provenientes da Reforma Educativa no espaço de trabalho nos 

seguintes aspectos: possibilidades de melhorar os métodos de conhecimentos de ensino (62%), 

possibilidade de aperfeiçoamento em serviço (53%), possibilidade de levar adiante inovações 

pedagógicas (50,7%) e possibilidade de participar na tomada de decisões (43%).  

 Os fatores esboçados pelos docentes como impactos positivos da Reforma Educativa no 

espaço de trabalho se constituem em elementos da profissionalidade docente, que muito 

embora possa contribuir em melhoria das condições de trabalho, requer a ampliação de fatores 

ligados ao profissionalismo docente.   

 É importante perceber a respeito dessa afirmação, o estabelecimento de relação com 

fatores apontados pelos docentes como impactos negativos, os quais se referem à infra-

estrutura da escola, biblioteca, laboratórios, computadores, os quais correspondem a 38,7% 

das indicações.  

 Da mesma forma, consideramos importante estabelecer correspondência com a 

qualidade da educação que recebem os alunos, indicada pelos docentes em 35,9% das 

respostas e com as condições de trabalho, equivalente a 34,5% das respostas dadas.    
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 Esses aspectos que são colocados como impactos negativos podem refletir os resultados 

em termos dos docentes considerarem que houve poucas mudanças processadas pela Reforma 

de Ensino nas condições de trabalho.  

  Outros índices também foram apresentados em relação a serem neutros tais como: 

condições de trabalho (30%), qualidade da educação (28%) e tomadas de decisões (27,5%).  

Novamente os resultados apontam impactos desfavoráveis da Reforma Educativa nas 

condições de trabalho, quando os docentes esboçam neutralidade dos efeitos da Reforma 

nesses fatores e que provocariam mudanças no espaço de trabalho.  

 A observação das respostas atribuídas pelos docentes do Ensino Médio sobre mudanças 

ocorridas na profissão docente a partir da Reforma Educativa considera um dispersivo 

tratamento em alguns aspectos do profissionalismo docente, no que tange as condições de 

trabalho. Os docentes se referem que houve impactos negativos ou neutros nas condições de 

trabalho a partir das iniciativas de Reformas.  

  
 
 
5.2 OS DOCENTES DO ENSINO MÉDIO E A SATISFAÇÃO PROFISSIONAL. 
 
 
 
 Na proporção em que a profissionalização da docência passa a ser discutida se expõe a 

trajetória profissional do docente do Ensino Médio, reconhecendo a importância no 

tratamento de aspectos que contribua para perceber o nível de desenvolvimento profissional 

que sustenta esse profissional.  

 Tal implicação pressupõe atribuir o valor que cabe a satisfação profissional para o 

docente a partir do olhar que tem sobre a profissão.     

 A respeito disso, é importante destacar a avaliação que fazem os docentes do Ensino 

Médio sobre a situação da docência em termos de satisfação profissional, como dimensão 

subjetiva e de impacto na sua vida profissional. De modo, que procuramos elaborar a seguinte 

questão de estudo: Que grau de satisfação tem o professor do Ensino Médio em relação a 

sua atividade profissional?    

 A finalidade de obter respostas a essa questão, permite identificar características que os 

docentes reconhecem sobre sua profissão, ressaltando situações motivadoras da satisfação 

profissional que tragam benefícios ao desenvolvimento profissional e, consequentemente, a 

sua profissionalização.  
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 Dessa forma, formulamos três perguntas que estabelece correlação com a categoria 

Satisfação Profissional.  

 A primeira delas, se refere a: Se no futuro você tiver oportunidade de mudar a 

escola, que grau de importância teria cada um dos temas discriminados nessa mudança?  

 Pedimos que os docentes classificassem as mudanças que dão satisfação no trabalho, 

segundo uma ordem de maior  ou menor  importância, como se observa no Gráfico 7.  
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                                       Gráfico 7 - Mudanças para satisfação no trabalho docente.   

 

 Todas as categorias dadas como alternativas para possíveis mudanças na escola foram 

colocadas pelos docentes como mais importantes, demonstrando maiores índices nas: 

condições materiais da escola (85,1%), gestão na escola (73,9%), carga horária (71,9), 

trabalho da supervisão (68,4%) e formas de relacionamento entre professores (65,%).  Em 

relação a disciplina dos estudantes e a direção da escola, ambas incidiram como mais 

importante e tiveram o mesmo resultado, perfazendo um total de 64,8% das respostas, assim 

como foram observados em organização do tempo na escola (59,9%) e nas relações com a 

Secretaria da Educação (50 %). 

 Os resultados demonstram que se houvessem oportunidades os docentes mudariam o 

espaço de trabalho em vários aspectos,  os quais se mostram descontentes na profissão. 
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Chama atenção, que os docentes indicam, sem ambiguidades, que as transformações desses 

fatores mudariam o espaço de trabalho.  

 O conjunto das informações oferecem importantes indicações que demonstram a 

insatisfação dos docentes com a condução da organização do trabalho no contexto da escola, 

em termos de  condições física e material da escola, gestão, carga horária, trabalho da 

supervisão, formas de relacionamento entre professores, disciplina dos estudantes, 

organização do tempo na escola e relações com a Secretaria da Educação.  

 Na segunda pergunta foi sugerido que os docentes demonstrassem o grau de 

satisfação que experimentam na profissão, considerando algumas situações do espaço de 

trabalho, como visto no Gráfico 8.  
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Gráfico 8 - Grau de satisfação no espaço de trabalho. 

 

 

 Sobre os aspectos que indicam satisfação no espaço  de trabalho,  os docentes apontam 

estarem mais satisfeitos com os seguintes fatores: relacionamento com os colegas (66,9%);  a  

atividade em si mesma (66,1%); vínculo afetivo com os alunos (66,1%) e férias (50,7%).  

 Os docentes expressam está menos insatisfeitos com a  escola como lugar de trabalho 

(43,6%) e com o contexto social em que trabalha (41,5%).  

 Dentre a opção insatisfeito aparecem o salário (54,2%), o status profissional (42,9%) e o 

relacionamento com a família dos alunos (35,2%). Entretanto, o salário e o status profissional 
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tem indicações significativas quando citados, ao mesmo tempo, nas opções menos insatisfeito 

correspondendo respectivamente aos percentuais de 42,2% e 38 %.   

 Cabe assinalar que os docente mostram-se satisfeitos com o espaço de trabalho tanto em 

relação a escola como em relação aos colegas de trabalho, aos alunos e as férias, ao contrário 

do que sustentam sobre o relacionamento com a família, o status profissional, a remuneração 

e o contexto social em que trabalho. Evidentemente, esses fatores se firmam como os de 

maiores insatisfações que os docentes carregam na profissão.  

 Solicitamos, de igual maneira que os docentes indicassem o grau de satisfação com 

alguns elementos da profissão, segundo uma escala de 3 – muito, 2 – médio e 1 – pouco.  

Os resultados apresentados são expostos no Gráfico 9. 
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                                           Grafico 9 - Grau de satisfação na profissão.  

 

 Quanto ao grau de satisfação na profissão, são apresentadas ao docentes as expressões 

muito, médio e pouco para esboçarem um sentido valorativo as opções de respostas sobre os 

aspectos da profissão docente, compreendendo a seguinte sequencia:   

 Considerando o maior nível de satisfação, os docentes  assinalam a expressão muito, 

evidenciando fatores como: apoio da Secretaria da Educação ao trabalho dos professores 

(73,2%); apoio do sindicato em seu trabalho (65,4%); participação em pesquisas científicas 
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para melhorar o trabalho (60,5%) e participação em eventos, congressos como parte do 

desenvolvimento profissional (59,8%).  

 Nas respostas para a opção médio, se destacam a participação nas reuniões pedagógicas 

da escola (61,9%), o nível de exigência para o trabalho ético na escola e o contrato de trabalho 

na escola, ambas com percentuais similares, ou seja, 54,2%.  

 Em certa medida, as posições dos docentes em relação a estarem muito ou 

medianamente  satisfeitos com esses elementos se contrapõem aos fatores anteriormente 

indicados por eles, como aqueles que promoveriam melhorias do espaço de trabalho, vistos 

que valores não significativos foram encontrados na opção pouco satisfeito.  

Da mesma forma, fica claro que a menção sobre perspectivas profissionais, encontrada 

nas respostas dos docentes como médio (38,7%) e muito (33,8%) realçam também um 

resultado do grau de satisfação dos docentes na profissão.  

 

5.3 OS DOCENTES DO ENSINO MÉDIO E AS EXPECTATIVAS NA PROFISSÃO 

DOCENTE. 

 
  
 

 É possível compreender nas análises anteriores que a satisfação profissional docente 

guiam as expectativas profissionais, na medida em que são dadas respostas para os dilemas da 

profissão a partir dos estudos que elevam fatores que sustentam a satisfação profissional.   

 Em consonância com essa perspectiva, buscamos conhecer as respostas dos docentes do 

Ensino Médio para a questão de estudo: Quais expectativas o professor do Ensino Médio 

apresenta frente ao desenvolvimento profissional?  

 A princípio foram elaboradas duas perguntas. Na primeira, pedimos que comparassem 

como está seu trabalho atualmente em relação ao início de sua carreira, as quais se 

mostram distribuídas no Gráfico 10.  
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                        Gráfico 10 - Expectativas em relação ao trabalho docente.  

 
 
 
 No que se refere as expectativas no trabalho, os docentes indicam maior percentual de 

respostas em relação ao trabalho está atualmente bem melhor, com indicação de 57% das 

respostas, em detrimento do início de carreira.  

 Essa afirmativa são reveladas em outras respostas comparativas do começo da profissão 

com o atual exercício no trabalho, quando os docentes confirmam as opções menos 

satisfatório em 26,8%  das respostas e igual em 14,8% delas, valores inferiores ao que 

demonstram esboçar atuais satisfações com a profissão. 

 A proporção de 57% de respostas indicando que a profissão está bem melhor,  evidencia 

um resultado favorável as expectativas em relação a docência. Tais resultados corrabora para 

confirmar que apesar das condições difíceis no trabalho, os docentes demonstram estarem 

satisfeitos com a profissão docente e nos permite concluir, que consideram já ter exercido a 

profissão em piores condições de trabalho no início da carreira, como visualizam os menores 

resultados apresentados nas opções menos satisfatório (26,8%) e igual (14,8%).  

 A segunda pergunta também se refere a expectativa profissional. Por  isso, pedimos que 

os docentes selecionassem somente uma das alternativas para responder quais são suas 

aspirações no trabalho profissional para os próximos anos ?  As respostas encontram-se 

organizadas no Gráfico 11.  
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                                          Gráfico 11 - Aspirações na profissão.    
 
 
 
 
 Ainda em relação as expectativas no trabalho docente, as futuras aspirações dos 

docentes na profissão  indicam o desejo de seguir no posto atual, cujas respostas representa 

31,7% das respostas.  

 No geral, aparecem diferenças nas aspirações dos docentes do Ensino Médio em relação 

a profissão, embora com valores proporcionalmente inferiores ao desejo de manter-se na 

função. Assim temos os seguintes resultados: realizar outra atividade profissional no âmbito 

da educação (17,6%), dedicar-se a outra ocupação (15,5%) e ocupar cargos de direção e 

gestão (14,8%). 

 Como é possível notar, não se percebe nas respostas dos docentes, o desejo de 

abandonar a profissão, pois além dos baixos percentuais apresentados (no gráfico 11), foram 

também constatados valores inexpressivos em aspectos que pode indicar insatisfação, como se 

observa nas respostas sobre o desejo de mudar de instituição (7,7%), de aposentar-se (6,3%) e 

de aspirar pelo cargo de supervisão (1,4%).   

 Prevalecem nas respostas dos docentes do Ensino Médio a expectativa profissional de 

seguir carreira na função atual.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
 
 
 
 A vinculação da educação no mundo produtivo do trabalho parece abrir novas 

discussões sobre a finalidade da profissão docente e o papel exercido pelo docente diante dos 

atuais desafios. Aplicadas as maneiras como se percebe a atividade docente nesse contexto e 

por vezes, subordinada as demandas sócio-políticas e econômicas de países reformistas, é que 

se tem, cada vez mais, desenvolvido estudos sobre a profissionalização.  

 O estabelecimento de várias posições sobre a profissionalização docente trouxe 

importantes reflexões sobre o profissionalismo docente, permitindo um entendimento das 

transformações existentes no espaço de trabalho, resultante das mudanças estruturais do 

processo de produção (tanto nas bases tecnológicas, como organizacionais) e das relações 

desencadeados entre setores hierárquicos  e subordinados (de empregadores e empregados ou 

de gestores e educadores), movimentando a ordem lógica dos contextos de trabalho.  

 Estas mudanças assentam novas estruturas de organizações em vários campos 

profissionais, em particular, o da educação, tendo colocado os docentes diante de vários 

questionamentos sobre diferentes aspectos que envolvem as condições nas quais exercem sua 

atividade, deixando-os imersos a um quadro de vulnerabilidade sobre tais condições.   

 Assim, as pesquisas sobre profissionalização (exploradas em seções anteriores) 

comprovam que a docência como profissão passa por novas estruturas de organização e 

imprime diferentes estágios na profissionalidade e no profissionalismo, onde situam as 

condições de trabalho. São análises que dão subsídios para situar as condições de trabalho 

como dimensão do profissionalismo e, por sua vez, a interdependência da satisfação e das 

expectativas profissionais em relação a esta, permitindo também tomá-las como dimensões do 

profissionalismo.   

 Nossa pretensão nesse estudo, é averiguar qual a compreensão dos docentes do Ensino 

Médio sobre os impactos dessas mudanças nas condições de trabalho e de identificar o estágio 

em que se encontra a satisfação profissional diante da reestruturação do espaço de trabalho, 

tendo em vista que a introdução das novas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio 

(1998), além de restringir-se à formação (continuada) estimula novas formas de organização 

do currículo e dissemina a idéia de inovação no lócus de trabalho.   

 Atualmente se estabelece muitas discussões acerca do sentido de reformas nos sistemas 

de ensino (entre elas a do Ensino Médio), que tem provocado constantes debates sobre a 

maneira como os docentes correspondem as mudanças no ambiente de trabalho, imprimindo a 
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eles maiores responsabilidades ou intensificações de funções para atender as exigências 

postas, sem no entanto, apontar soluções para os problemas das condições de trabalho.  

 Nesse sentido, a presente dissertação discorre sobre as condições de trabalho e a 

satisfação profissional como dimensões do profissionalismo docente no Ensino Médio, 

buscando identificar de que maneira contribuem na promoção do desenvolvimento da 

profissionalização docente.  Entendemos que a abordagem do objeto de estudo, inserem 

importantes características da docência do Ensino Médio nas discussões do profissionalismo 

docente e promove  um debate sobre a natureza da profissionalização.  

 É relevante citar, que os resultados encontrados nas respostas dos docentes do Ensino 

Médio mostram-se significativos para compor o quadro de caracterização, muito embora, não 

constitua finalidade da pesquisa estabelecer a correlação (num sentido mais amplo) entre 

condições de trabalho e grau de satisfação na profissão, mas revelar quais aspectos a elas 

relacionados interferem no trabalho docente e inibem avanços no profissionalismo docente.   

 Se valendo disso, observamos que os docentos do Ensino Médio não expressam novas e 

grandes dificuldades na docência, mas reafirmam fatores historicamente tratados como 

intervenientes das condições de trabalho, quais sejam: remuneração, status profissional, 

jornada de trabalho, contexto social da escola, infraestrutura econômica e material das 

instituições escolares.  

 De igual maneira, prevalecem nos resultados obtidos a sensação de que a Reforma 

Educativa não conseguiu promover as mudanças esperadas no contexto de trabalho dos 

docentes do Ensino Médio, sustentando algumas posições que colocam avanços insuficientes 

no profissionalismo docente em relação as condições de trabalho. (VEIGA; ARAÚJO, 1999); 

(HYPOLITO, 1999); (NÚÑEZ; RAMALHO, 2004). 

Essas consideraçoes estão marcadas nas avaliações que os docentes fazem do contexto 

de trabalho, quando situam em suas respostas inúmeras transformações que qualificaria a 

educação, sobre as quais se referem: as condições materiais da escola, gestão, carga horária, 

trabalho da supervisão, formas de relacionamento entre professores, disciplina dos estudantes, 

direção da escola, organização do tempo na escola e relações com a Secretaria da Educação. 

  Por outro lado, apesar da consistência de fatores apontados como sendo implicativos 

nas condições de trabalho, o quadro de satisfação com a profissão parece não alterar em 

relação ao estado de situações adversas.   

 Quanto as expectativas profissionais (ou perspectativas profissionais), acompanham o 

mesmo rítmo da satisfação que os docentes sentem em relação a profissão, de maneira que se 
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percebem atualmente numa situação mais favorável em detrimento do início da carreira, 

imprimindo o desejo de está e se manter na profissão.  

 O que evidencia, em nossa compreensão, é que a heterogeneidade dos docentes em vista 

de suas crenças, representações, concepções, etc. constróem substratos comuns em relação as 

condições de trabalho (muito mais vantajosa pela consistência objetiva que sustenta o sentido 

dessa categoria na profissão), de maneira que não conseguem atribuir valores as dificuldades 

relacionadas a satisfação por estarem ligados a sua subjetividade.  

 Assim, apesar da satifação profissional ser uma problemática bastante visualizada em 

estudos que comprovam um crescente fenômeno movido por sensações de desistência, 

abandono, dispersão e adoecimento docento no exercício da profissão, marjoritariamente, as 

motivações e expectativas em relação a profissão docente ficam relativisadas nas posições que 

os docentes do Ensino Médio apresentam. Contrariando, sobretudo, a insatisfação que possa 

existir em relação a determinados fatores desfavoráveis das condições de trabalho,  quando 

apresentam uma percepção positiva em face da profissão, já que não explicitam as 

interferências da satisfação docente nas expectativas de desenvolvimento profissional. 

 Podemos até sugerir que se amplie o estudo, pois valemos de algumas pesquisas 

realizadas no Brasil que se voltam a problemática da satisfação profissional quando expõe 

uma série de fatores agravantes para o exercício da profissão docente, mas ainda estabelece 

uma relação genérica com as discussões das condições de trabalho enfocada no debate da 

profissionalização docente.   
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APÊNDICE 
 
 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Departamento de Educação 
 
 
Caro(a) professor(a): 
 
 
O questionário é parte de um estudo que vem sendo desenvolvido pelo Programa de Pós- 

Graduação em Educação da UFRN, a fim de conhecer as condições do profissionalismo de 

professores do Ensino Médio na Cidade de Natal. Ao responder estará colaborando com o 

estudo, no sentido de se pensar estratégia para o melhoramento do trabalho docente. 

Agradecemos a sua gentil colaboração. 

 

DADOS DA ESCOLA 
 
Nome da escola:___________________________________________________________ 
 
DADOS PESSOAIS 
 
1. Sexo: (        ) M    (       ) F 
 
2. Idade em anos: ______________ 
 
3. Estado civil 
 
Solteiro (a) (    )1 Primeiro casamento (    )2 
 
Segundo casamento (    )3 União estável (    )4 
 
Separado (a) (    )5 Divorciado(a) (    )6  
 
Viúvo(a) (    )7 
 
4.  Você é chefe de família? 
 
Sim (    )1     Não (    )2 
 
5. Sua renda é a principal da família? 
 
Sim (    )1     Não (    )2 
 
6. Tem filhos em idade escolar? 
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Sim (    )1     Não (    )2 
 
7. Qual é sua formação ao nível de pós-graduação? 
 
Não possui  (    )1  Mestre  (    )3 
 
Especialização (    )2  Doutorado  (    )4 
 
8. Você atualmente é... 
 
Efetivo DE (    )1      Temporário (    )2              Efetivo 20h (    )3 
 
9. Quantos anos você tem de docência? ______________ 
 
10. Têm outro trabalho remunerado que não seja a docência? 
 
Sim (    )1     Não (    )2 
 
11. Em quantas escolas você trabalha como docente:? ________________ 
 
12. Quantas horas semanais você trabalha, unindo todas as escolas? ________ 
 
13. Quantas horas semanais você trabalha na escola? ____________________ 
 
14. Como consideras o número de atividades que realizas na escola? 
 
____________ Excessivo _____________ Adequado ___________ Baixo 
 
15. Qual o total de alunos semanais que você tem somando toda sua docência direta? 
_______________________ 
 
16. Qual(ais) disciplina(s) leciona?  
 
 
 
 
A partir desse momento, as perguntas se dirigem à realização do trabalho na escola, 
sobretudo em relação aos diferentes aspectos que envolvem seu funcionamento. 
 
 
17 Cotidianamente, nas escolas, os docentes se confrontam com uma multiplicidade de 

situações. Da lista que segue abaixo, pedimos que indiquem quais delas representam para 

você uma dificuldade em seu trabalho diário e aquelas que não. 

 1.É uma grande 
dificuldade 

2. É uma dificuldade 
administrável 

3. Não é uma 
dificuldade 

a) administrar as disciplinas 
em classe 

   

b) a relação com a direção    
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da escola 
c) o trabalho com os colegas    
d) domínio de novos 
conhecimentos 

   

e) falta de objetivos claros 
sobre o que se tem de fazer 

   

f) as formas de 
planejamento 

   

g) a relação com a família 
dos alunos 

   

h) as características sociais 
dos alunos 

   

i) organizar o trabalho em 
sala de aula 

   

j) avaliar    
k) o tempo disponível para o 
desenvolvimento das tarefas 

   

l) disponibilidade de 
materiais didáticos 

   

m) o tempo disponível para 
a correção das avaliações, 
cadernos, etc. 

   

n) o trabalho experimental e 
prático com os alunos 

   

o) a participação em 
reuniões pedagógicas 

   

 
 
18 Marcar a expressão abaixo que completa a frase (selecionar apenas 3 opções): 
 
O que mais necessito para melhorar meu trabalho na escola é. 
 
... melhor condição econômica e material da escola  (    )1 
... apoio do sindicato      (    )2 
... tempo        (    )3 
... estimulo e motivação      (    )4 
... apoio pedagógico      (    )5 
... desenvolver novas competências    (    )6 
 
 
 
19. Se no futuro você tiver a oportunidade de mudar a escola, que grau de importância teriam 
cada uma dos seguintes temas nessa mudança? (classifique cada tema com uma escala de 1 a 
10, na qual, o número 10 representa o tema de maior valor e 0, de nenhum valor.) 
 
a) as condições matérias da escola  
b) a organização do tempo na escola  
c) o trabalho da supervisão  
d) a direção da escola  
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e) as formas de relacionamento entre professores  
f) a gestão na escola  
g) as relações com a Secretaria de Educação  
h) a carga horária  
i) a disciplina dos estudantes  
 
 
20 Quais suas aspirações no trabalho profissional para os próximos anos?  (Selecione só uma 

resposta). 

 
Seguir em seu posto atual                                                              (     ) 1 
 
Ocupar cargos de direção e gestão                                                (     ) 2 
 
O mesmo que faz agora só que em outras instituições                  (     ) 3 
 
Realizar outra atividade profissional no âmbito da educação        (     ) 4 
 
Dedicar-se a outra ocupação                                                           (     ) 5 
 
Aspirar um cargo de supervisão                                                      (     ) 6 
 
Aposentar-se                                                                                    (     ) 7 
 
Não sabe                                                                                           (     ) 8 
 
 
21 Classifique de 1 a 10 (10 indica o máximo grau de satisfação) o grau de satisfação que 
experimenta na docência, considerando: 
 
a) a atividade de ensino em si mesma  
b) a escola como lugar de trabalho (infra-estrutura, limpeza, recursos disponíveis, 
etc.) 

 

c) salário  
d) relacionamento com os colegas  
e) relacionamento com a família dos alunos  
f) status profissional  
g) vinculo afetivo com os alunos  
h) o contexto social em que trabalha  
i) as férias  
 
 
 
22. Comparando com o início de sua carreira, você considera que seu trabalho está... 
 
... bem melhor                          (   ) 1 

... menos satisfatório                (   ) 2 

... igual                                      (   ) 3 
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23. Nos interessa conhecer sua opinião acerca das possíveis transformações em algumas 
condições do trabalho docente. A respeito, por favor, indique o grau de acordo com cada uma 
das seguintes enunciações: 
 

 Muito de 
acordo 
( 1 ) 

De 
acordo 
( 2 ) 

Em 
desacordo 

( 3 ) 

Muito em 
desacordo 

( 4 ) 
a) Haveria que favorecer a concentração 
horária dos docentes em uma única escola 

    

b) Haveria que ampliar o tempo e as 
possibilidades de trabalho em equipe com 
os colegas, tanto nas aulas como fora 
delas 

    

c) Haveria que diversificar a carreira 
docente criando outras funções técnico-
pedagógicas nas divisões 
professor/diretor/supervisor 

    

d) Haveria que prolongar o calendário 
anual para melhorar a qualidade da 
educação oferecida 

    

e) Haveria que melhorar o salário de 
forma a remunerar as horas de trabalho 
fora da aula 

    

f) Haveria que se criar um código de ética.     
 
 
 
24. Em sua experiência como docente, qual você crê ter sido o impacto da Reforma Educativa 
que vem sendo desenvolvida nos últimos anos, em cada um dos seguintes aspectos?  
 
 

Aspectos Positivo 
(1)  

Negativo 
(2) 

Neutro 
(3) 

Não sabe 
(4) 

a) suas condições de trabalho     
b) a qualidade da educação que 
recebem os seus alunos 

    

c) suas possibilidades de participar na 
tomada de decisões 

    

d) a possibilidade de levar adiante 
inovações pedagógicas 

    

e) a infra-estrutura da escola, 
laboratórios, computadores, etc 

    

f) suas possibilidades de melhorar  os 
métodos e conhecimentos de ensino 

    

g) suas possibilidades de 
aperfeiçoamento em serviço 
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25. Indique o seu grau de satisfação, segundo a escala: 3 -  Muito 2 -  Médio 1 -  Pouco 
 
Para os elementos a seguir: Grau satisfação 
1. – O nível de exigência para o trabalho ético da escola  
2. – o reconhecimento social em seu trabalho  
3. – O apoio do Sindicato a seu trabalho  
4. – Participação nas reuniões pedagógicas na escola  
5. – O apoio da Secretaria de Educação ao trabalho dos 
professores 

 

6. – Suas perspectivas profissionais  
7. – O seu contrato de trabalho na escola  
8. – Participação em pesquisas cientificas para melhorar seu 
trabalho. 

 

9. – Participação em eventos, congressos como parte de seu 
desenvolvimento profissional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


