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RESUMO: RESUMO O presente estudo é uma pesquisa que descreve e analisa os sentimentos 

dos professores e professoras que atuam na educação básica dos anos iniciais nas escolas 

públicas da cidade de Manaus em relação à profissão ´Professor(a)`. Bastante idealizado o 

cotidiano do professor (a) é por vezes relatado de forma muito diferente da realidade de um 

mundo complexo, globalizado e tecnológico, o sentimento do professor (a) em relação a sua 

profissão precisa ser colocado em evidência. Diante desta perspectiva foram feitas as seguintes 

indagações sobre o sentimento dos professores entrevistado: como se encontra os sentimentos 

em relação aos alunos (a), suas condições de trabalho, sua formação inicial, sua autonomia e 

prática pedagógica, seu tempo de lazer, seu salário e como se sentem na sociedade. Ao analisar 

como o/a professor (a) se sente sendo este profissional e quais condições são favoráveis e 

desfavoráveis para esse exercício profissional, foi notória a correlação existente entre as 

respostas coletadas, mesmo em diferentes escolas no estado do Amazonas. As respostas 

relacionadas aos sentimentos favoráveis e desfavoráveis, foram bastante equilibradas de modo 

que os sentimentos favoráveis comumente relacionam-se aos alunos, a formação inicial, a 

autonomia didático-pedagógica e ao tempo livre. Já os sentimentos desfavoráveis são 

encontrados em maioria relacionados as condições de trabalho, carga horária, salário e como 

esse profissional se sente diante da sociedade. 

Palavras-chave: Palavras-chave: profissão professor, sentimento em relação a profissão, trabalho. 
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INTRODUÇÃO  

A justificativa deste estudo surge de vivências escolares e de leituras realizadas 

no processo formativo. Segundo Martins (2007, p.110), “na atualidade o professor no 

seu cotidiano apresenta um sentimento de desilusão, desencantamento, desmotivação e 

dificuldades para lidar com as novas situações do ambiente escolar”. Sendo o ambiente 

escolar diverso, que requer um olhar apurado desde a relação que se estabelece entre 

professor e aluno até as condições objetivas e concretas de trabalho, este estudo visa 

encontrar respostas de como o professor e/ou professora se sente em relação a sua 

profissão. A profissão de professor e as dimensões nela abrigadas constituem-se em 

possibilidades de reflexões principalmente em reflexões de como esse sujeito que é 

profissional e histórico se sente em relação a si mesmo, à sua atuação profissional, aos 

seus sentimentos que vão sendo definidos no decorrer de suas práxis. Segundo Rios 

(2001, pg. 25), o ser do professor tem um caráter histórico, ganha seu significado 

exatamente no contexto da cultura e da sociedade e é construído com base nos valores 

criados pelos homens em cada época e lugar. Edgar Morin (2001), classifica a profissão 

de professor como complexa, onde a incerteza, a ambiguidade das funções, é o seu 

melhor traço definido. No mundo contemporâneo altamente complexo, globalizado e 

tecnológico, também se tornam complexas as tarefas do professor, pois esse mundo 

exige cada vez mais desse profissional, por exemplo: uma formação continuada 

qualificada, a dedicação que seria da família se torna parte de sua prática profissional, 

os problemas sociais contemporâneos precisam ser melhor trabalhados e o ambiente 

escolar é um espaço, e o professor é a possibilidade desse trabalho; ao mesmo tempo, 

este profissional se depara com grande número de alunos por sala, escassos materiais 

pedagógicos, problemas de infraestrutura, a cobrança pelo fracasso do aluno e da escola 

etc.. De acordo com Freitas (2009, p. 281):                             

Quando se pensa sobre o que falta para o Brasil deslanchar e se tornar 

finalmente o ´´país do futuro``, todos nós brasileiros temos na ponta da 

língua a resposta: Educação é claro. A final um país que não investe ou 

investe pouco em suas escolas só por um milagre vai conseguir se 

tornar uma nação rica e desenvolvida. Esse tipo de pensamento é 

bastante justificável, uma vez que no mundo moderno a forma por 

excelência de ascensão dos indivíduos na hierarquia social é pelo 

conhecimento. Portanto, todas as expectativas são postas na educação 

de boa qualidade para todos.   

Diante dessa análise fica evidente que a educação é a garantia para um futuro, 

porém parecem esquecer que a frente de uma profissão há um profissional, e nesta há o 
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que denominamos de professor, e, é ele que está na base para este tão sonhado “futuro’’, 

assim que perguntamos: como se encontra esse professor nessa profissão, quais 

sentimentos ele tem em relação a sua profissão?  

A Constituição Federativa do Brasil garante em seu ar Art. 206. que o “ensino‟ 

que é a dimensão prática da profissão professor, será ministrado dentre outros, com base 

nos seguintes princípios: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 

carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das 

redes públicas; gestão democrática do ensino público, na forma da lei; garantia de 

padrão de qualidade; piso salarial profissional nacional para os profissionais da 

educação escolar pública, nos termos de lei federal. Garantia constitucional que ampara 

e fortalece a profissão com qualidade e o bem-estar deste profissional.  

Por outro lado, a Lei de Diretrizes e Base da Educação–LDB, enfatiza o que a 

Constituição promulga, ou seja, em seu art. 67. Explicita que os sistemas de ensino 

promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive 

nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; aperfeiçoamento profissional 

continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; piso 

salarial profissional; progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e exige a 

busca constante de uma formação inicial e continuada e possui inúmeros 

questionamentos não respondidos. É uma profissão que exige uma formação específica 

e complexa e que legalmente o magistério deve ser exercido por profissionais 

qualificados em curso de formação superior (Constituição Federal de 1988 e da Lei de 

Diretrizes e Bases – Lei N.93.94 de 1966).   

Segundo a LDB 9.394/96, uma das definições centrais é a exigência da formação 

docente, presente no Art. 62.  

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação e nas 

quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio, na modalidade Normal.  

  

Nesse panorama encontra-se nas Disposições Transitórias da mesma Lei, em seu 

art. 87, a afirmação de que, ao finalizar o ano de 2006 “somente serão admitidos 
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professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço". 

Dando ênfase a essa condição surge o decreto 3276/99 contendo a exigência que 

exclusivamente esta formação se daria em nível superior para professores do Ensino 

Fundamental. Porém o decreto 3554/00 troca o termo “exclusivamente” por 

“preferencialmente”, o que gera certo desconforto e deixa em dúvida a exigência de 

uma formação como profissão com qualificação de nível superior.   

Muito se debate acerca da profissão “Professor (a) ‟, encontramos afirmações 

contundentes como, por exemplo: necessidade de construção e reconstrução da 

identidade de professor, em sua dimensão profissional, sendo essa formação parte 

essencial no processo educativo. Porém, deparamo-nos com uma realidade concreta em 

que, até o presente momento não há uma real exigência e democratização dessa 

formação e do interesse do Estado na mesma. Além dos aspectos legais outro fator 

contribuinte desse profissional é a ambiguidade existente entre a vocação e a formação 

persistente no âmbito da docência da educação infantil e dos anos iniciais.  

 

Uma das características fundamentais da prática educativa: sua 

ambiguidade e seus conflitos de valores e permanente necessidade de 

reinterpretar as situações para elucidar o moralmente correto, mais do 

que o eficaz. (CONTERRAS, 2002, P.26)   

  

Na busca pela construção de um panorama de formação dos professores 

identificamos inúmeros problemas historicamente acumulados e não resolvidos no 

ensino superior nos cursos de licenciatura e pedagogia. De acordo com pesquisas a 

fragmentação institucional nos cursos de formação de professores é explícita, segundo o 

Censo de Educação Superior de 2017, 1.589.440 alunos frequentam os cursos de 

licenciatura no Brasil, o que representa 19,3% do total de alunos na educação superior 

de graduação. Em 2017, a matrícula na modalidade à distância manteve sua tendência 

de crescimento, enquanto a modalidade presencial tem praticamente o mesmo número 

de alunos de 10 anos atrás. O aluno típico dos cursos de licenciatura é do sexo feminino 

e estuda em universidade privada. Mais de 80% dos estudantes de licenciatura de 

instituições públicas frequentam cursos presenciais. Porém na última década, novos 

modelos de ensino superior começaram a surgir, o aumento da modalidade em EAD é 

motivo de preocupação em relação à construção de um projeto político pedagógico 

suficientemente consistente para os cursos de formação de professores, a demorada 

regulamentação da oferta em EAD facilitou uma abertura desmedida desses cursos 

Página  84 



 

 

concorrendo diretamente com a modalidade presencial. Na rede privada, prevalecem os 

cursos à distância, com quase 65% dos alunos. A menor procura pelos cursos de 

licenciatura tem impacto direto na educação básica, pois faltam professores para 

assumir com a devida qualificação a educação brasileira. O caminho percorrido por 

quem busca a formação a distância é solitário e exigem habilidades em leituras e 

interpretação textual, para os estudantes tardios as dificuldades existentes poderiam ser 

amenizadas com a troca de experiência entre alunos e professores, contato que a 

formação a distância não permite, essas e outras dificuldades acabam levando muitos 

que começam a desistir elevando os índices de evasão média para 80%. Diante das 

constatações, o CONAEB (2010) decidiu que a formação deverá ser presencial e 

somente excepcionalmente, a distância. A necessidade da inclusão cada vez maior da 

tecnologia no processo de formação dos professores é indiscutível, mas deve haver um 

equilíbrio entre o saber tecnológico atual e a melhoria das estruturas já existentes como 

salas de aula, bibliotecas e o equilíbrio fundamental entre a prática educacional e a 

teoria indispensável para o papel docente.  

A preocupação com a formação do professor vai além da graduação, pois para 

que a profissão docente não entre no comodismo com o passar dos anos, a formação 

continuada deve ser indispensável e valorizada trazendo para o profissional a segurança 

que o plano de carreira do magistério assegura pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) enfatizando o que a Constituição promulgada em seu art.67 já 

estabelecia.           

Hoje percebemos que por todo o exposto, a profissão docente demonstra 

fragilidades, com mais adendos, tais como: baixa remuneração, longas jornadas de 

trabalho, aumento da indisciplina dos alunos, desprestígio social altamente perceptível 

na sociedade atual, número significativos de profissionais doentes, etc... Todos esses 

aspectos são notórios principalmente para os educadores da educação básica e em 

especial da educação infantil e dos anos iniciais de escola pública que em decorrência 

da baixa remuneração são obrigados muitas vezes a ter longas jornadas de trabalho em 

busca de melhores condições salariais.   

 

Considerações favoráveis de desfavoráveis na profissão de professor. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) a profissão professor é 

apontada, desde 1983 como a segunda categoria profissional em nível mundial, a 
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apontar doenças de caráter ocupacional e até mesmo esquizofrênica. Tais fatores são 

significativos da profissão, trazendo o contato com o público como um agravante na 

deterioração da saúde dos profissionais da educação.     

 De acordo com pesquisas, o trabalho do professor está cada vez mais 

sobrecarregado, embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (lei n.9.394/96) 

garanta carga horária para realização de atividade extraclasse isso não ocorre na prática, 

pois as inúmeras provas e trabalhos para correção fazem o docente transferir o trabalho 

para o horário de lazer, sendo um dos pontos desfavoráveis que podem ser observados 

na profissão professor. Dentre elas podemos citar também: rotina de trabalho de grande 

desgaste psicológico, devido a fatores como carga horária excessiva, baixos salários, 

condições degradantes de trabalho e má organização do sistema educacional e das 

escolas. O descaso com a educação torna-se expressivo a medida em que obtemos 

conhecimentos dos dados atuais da educação, e como o professor pode ser gravemente 

afetado por toda a falta de estrutura. Como por exemplo:  

Excesso de trabalho, indisciplina em sala de aula, salário baixo, pressão 

do sistema educacional, formação inicial deficiente, formação 

continuada ineficiente, violência, demanda de pais de alunos, 

bombardeio de informações, desgaste físico e, principalmente, a falta 

de reconhecimento de sua atividade seriam algumas causas do estresse, 

da ansiedade e da depressão que vêm acometendo os professores. 

(THIELE e AHLERT, 2009, pg. 3)    

 

A paradoxal relação estabelecida entre os paradigmas que necessitam ser 

mudados e o sistema educacional vigente torna-se perceptível em todas as dimensões 

dessa profissão, ou seja, na sala de aula, na relação entre a escola, professores e alunos, 

na relação escola e secretarias de educação, nas relações e posturas do macro com 

microssistema educacional.          

 Diante da situação posta e vivenciada, é reconhecida a gradativa deterioração da 

saúde do docente e o impacto negativo no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

O número de pontos desfavoráveis da profissão é extenso, pois não há um código de 

ética próprio da categoria, e o número de pessoas que exercem a profissão com 

diferentes qualificações aumenta a fragilidade da profissão. Desse modo pode ser feita 

uma lista das doenças as quais o profissional da educação torna-se suscetível ao longo 

do tempo como a síndrome de Bournout ou síndrome do esgotamento físico, cada vez 

mais comum entre os professores, visto que a causa é decorrente de estresse prolongado 

e pode acarretar agressividade e descontrole emocional. Outras doenças podem surgir 
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diante a submissão de condição laboral inadequada como: estresse, ansiedade, 

depressão, insônia, pânico, e outras enfermidades relacionadas aos movimentos 

repetidos como os distúrbios osteomusculares. Contudo, há algumas considerações 

favoráveis que podem ser feitas sobre a profissão de professor. Como por exemplo, os 

sentimentos sentidos por professores depois de um determinado período da carreira 

onde começam a se reconhecer como profissional e aprimoram as técnicas para 

desenvolver em sala de aula, com os colegas de trabalho e com os sentimentos diante 

das dificuldades encontradas, exprimindo dessa forma uma tranquilidade adquirida com 

o tempo, decorrida da experiência, para resolver os mais diversos conflitos. Uma das 

condições determinantes do processo educacional são as emoções vivenciadas pelo 

profissional. Para Hargreaves (2004.p,97) ´as emoções estão no coração do ensino`, 

inferindo que o trabalho docente também é emocional, trazendo uma variação de 

emoções a depender do profissional. De acordo com Jesus (1998) o termo ´bem-estar 

docente` significa a motivação do trabalho do professor com várias competências a 

serem desenvolvidas frente as dificuldades, em busca da melhoria dos resultados.  

 

Sentimentos frente à vivência na profissão professor.     

Cheios de idealismos (PATANICZEC & ISAACSON,1981) e de fantasias 

românticas sobre o ensino (STALLWORT,1994) o professor no início da carreira, cria 

grandes expectativas consolidadas durante a graduação e o período por ele vivido na 

escola. 

O choque surge quando o professor principiante deixa de ser 

audiência e passa a ser actor. O papel que vira ser interpretado vezes 

sem conta é agora seu. A cena familiar da sala de aula é invertida e 

encontra-se numa situação nova surpreendente. 

(ARENDS,1995:486).  

 

Desse modo, a compreensão da complexidade inicial dos problemas 

enfrentados pelos professores iniciantes é compreensível, já que a maioria dos que 

chegam a sala de aula como docentes não tem uma vivência escolar capaz de prepará-

los para as dúvidas, incertezas e conflitos que irá enfrentar. A mistura desses 

sentimentos pode ser descrita como ´choque da realidade` ou ´choque das práxis` 

interpretado por Veenman (1984,1988:40). Após esse choque inicial muitos conflitos 

permeiam o professor onde as primeiras experiências serão baseadas no método 

ensaio-erro (VEENMAN,1984,1988; OLSON & OSBORNE,1991; 

MARCELO,1994). Os primeiros anos da carreira do docente é descrito pelos que 

Página  87 



 

 

buscam demarcar as fases da carreira como um estágio de ´sobrevivência` e de 

´descoberta` (FULLER,1969; FIELD,1971). Essa dualidade encontrada por muitos 

profissionais da educação nos primeiros anos revela o distanciamento do ideal e da 

realidade de uma escola e de uma sala de aula, esse distanciamento pode ser atenuado 

ainda no período da graduação com o defasado preparo dos professores diante da 

complexidade escolar. Em muitos textos encontra-se a questão da escolha de uma 

identidade profissional como uma escolha importante a ser feita na carreira docente 

onde em determinado momento haverá uma afirmação frente aos mais experientes 

estabelecendo um próprio modo de agir e de funcionar. Antes de haver a fase de 

estabilidade profissional, as tentativas, os erros e a diversidade pedagógica são 

expressivos na atuação desse profissional. É nesse momento em que a motivação e o 

empenho dos professores os representam, para Prick (1986) a motivação pode ser 

representada pela ambição pessoal para galgar postos administrativos. A fase de 

diversificação é multifacetada, todavia, após essa fase segundo o estudo de Prick 

(1986) há uma reconciliação entre o ´eu ideal e o eu real`. Havendo a presença do 

distanciamento afetivo face aos alunos segundo os estudos antigos como o de 

Peterson:  

 

 No início da carreira, as relações que tinha com os alunos eram as de 

um irmão mais velho. Depois, passei a ter, mais facilmente, relações 

paternalistas... (Os alunos) viam em mim mais o homem menos o 

docente. Agora, mantenho mais as distancias. Passei a ter uma 

compreensão mais lata das coisas, ao mesmo tempo que me tornei 

mais rigoroso na conduta do meu trabalho. (PETERSON, 1964, p.27)  

 

   Com professor de 50-60 anos, Peterson em sua amostra intitula esses professores 

como ´´rezingões``, reclamando dos alunos indisciplinados, da política educacional e 

dos colegas mais jovens. Referindo-se a uma sequência, passando de uma fase de 

serenidade para uma fase de conservantismo, apontando que há uma expressiva relação 

entre a idade e o conservantismo. Em algumas investigações psicológicas clássicas 

(LOWENTHA et al., 1975; RYFF e BALTES, 1976; RILEY et al., 1968; 

NEUGARTEN e DATAN,1973) revelam a tendência com a idade para um maior 

dogmatismo e rigidez, havendo uma maior resistência às inovações, sendo esta uma 

evolução progressiva e a partir dos 50 anos mais acelerada. A fase denominada de 

´conservantismo` diz respeito a uma discordância em relação a fase do momento, 

levando a uma marginalização frente aos acontecimentos escolares e ao sistema escolar.     
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Em outras pesquisas (BEKER,1970) identificam-se grupos docentes que ao não 

alcançarem os objetivos esperados da profissão desinvestem na metade do caminho 

buscando novas possibilidades para canalizar as suas energias. Como exemplo temos a 

pesquisa de Prick (1986) onde demonstra que os homens de certa idade em término de 

carreira têm dificuldade em aceitar novas reformas. Com essas reflexões, fica clara a 

necessidade de uma pesquisa contínua por parte do docente para evitar a acomodação 

frente ao sistema educacional e a rejeição aos novos modelos ao longo da carreira. 

Salientando a importância de o docente ser um pesquisador, tanto para os processos em 

sala de aula como para busca da valorização da profissão e para evitar que os 

professores deteriorem a sua saúde sem um prévio conhecimento de todas as 

circunstâncias que podem afetá-lo advindos dos fatores de ordem social e política 

contribuintes para a complexidade e os conflitos vivenciados pelo profissional da 

educação. Portanto a concepção menos idealizada e mais realista do professor (a) é fator 

indispensável para a compressão mais clara e objetiva desse profissional agente de 

transformação. Segundo Bernadete Gatti:  

´´O professor não é uma figura abstrata, um estereótipo idealizado 

como muitas vezes, o vemos tratado na pesquisa, em textos reflexivos 

em educação, ou em documentos de políticas ou intervenções 

educacionais. Ele é uma pessoa de um certo tempo e lugar. Datado e 

situado, fruto de relações vividas, de uma dada ambiência que o expõe 

ou não a saberes, que podem ou não ser importantes para sua ação 

profissional. E é assim que precisa ser compreendido. Os professores 

têm sua identidade pessoal e social que precisa ser compreendida e 

respeitada; com elas é que estará a interagindo em qualquer processo de 

formação, de base ou continuada, e nos processos de inovação 

educacional. `` (GATTI, 1996, p.88)  

 

É de fundamental importância ter a consciência de que o professor é sujeito ativo 

no processo educacional, agente de mudanças e transformações ao longo do tempo e das 

circunstâncias.   

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho se define como uma pesquisa descritiva e explicativa. 

Segundo Gil (apud MOREIRA e CALEFFE 2008), a pesquisa descritiva tem como 

objetivo primordial a descrição de características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Segundo Moreira e Caleffe 

(2008), dentre as pesquisas descritivas salientam-se aquelas que tem por objetivo 
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estudar as características de um grupo como: nível de escolaridade, distribuição de 

idade, precedência etc., o que nos leva a verificar que esse tipo de pesquisa se enquadra 

no presente estudo já que vamos tentar identificar os sentimentos que expressam os 

professores em relação a sua profissão. Com o objetivo de análise dos sentimentos dos 

professores, essa pesquisa também tem uma base explicativa, que é a preocupação 

central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos, ou seja, ´é um tipo de pesquisa que mais se aprofunda o conhecimento da 

realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas` (MOREIRA e CALEFFE 2008, 

pg.70) esta pesquisa tem base qualitativa, pois explora as características dos sujeitos 

pesquisados e cenários que não podem ser facilmente descritos numericamente. Para 

melhor aprofundamento dos sentimentos e condições concretas da profissão professor, 

foi feita uma pesquisa bibliográfica tendo como palavras chaves: profissão, professor, 

condições favoráveis e desfavoráveis na profissão professor; sentimentos frente a 

vivência de professor. A presente pesquisa foi desenvolvida com professores e 

professoras que atuam em escolas públicas dos anos iniciais da educação básica no 

município de Manaus e conta com uma entrevista semiestruturada como coletas de 

dados, a qual foram feitas perguntas abertas e fechadas, onde o informante teve a 

possibilidade de discorrer sobre o tema proposto, através de uma conversa informal. 

Segundo Boni e Quaresma (2005) esse tipo de entrevista é muito utilizado quando se 

deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim um direcionamento maior 

para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados. A mostra de coletas 

de dados foi feita com 30 professores (as) que atuam nos anos iniciais da educação 

básica e como critério de inclusão destacamos os seguintes: todos têm no mínimo 4 

anos como professor (a) nos anos iniciais; formação completa de licenciatura em 

pedagogia, atuantes em escolas públicas, ter de 25 a 35 anos de idade. Como critério de 

exclusão professores com menos de 4 anos atuando nos anos iniciais da educação 

básica, não ter formação completa em pedagogia, não atuar em escolas públicas, ter 

menos de 25 anos de idade e mais de 35 anos de idade.  Recorre-se ao uso da análise 

qualitativa, pois os objetivos do referido estudo contêm, tanto com a identificação dos 

sentimentos dos professores em relação à profissão como também averigua o porquê 

que esses sentimentos se expressam, dando assim maior qualidade ao estudo. Segundo 

Fernandes (1991), a análise qualitativa se caracteriza por buscar uma compreensão de 

significados na fala dos sujeitos, interligada ao contexto em que ele se insere e 
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delimitada pela abordagem conceitual (teoria) do pesquisador, buscando uma 

sistematização baseada na qualidade, mesmo porque um trabalho desta natureza não tem 

a pretensão de atingir o limite de representatividade.     

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Objetivando analisar os sentimentos em relação a profissão dos (as) professores 

(as) que trabalham nos anos iniciais do ensino básico, este relatório parcial traz a coleta 

de dados de 30 profissionais, que assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido e que responderam a entrevista semiestruturada, segundo os critérios 

estabelecidos na metodologia da pesquisa em questão.  Abaixo perfil dos profissionais, 

seguido de suas respostas.  

 

 

Tabela 1 – Caracterização do perfil profissional dos professores  

  

Características dos Professores  n  %  

Sexo    

Feminino      28 93%  

Masculino      2 7%  

Idade    

Entre 25 a 29  8  27%  

Entre 30 a 35  22 73%  

Formação    

Licenciatura em Pedagogia  13  100%  

Tempo de Atuação    

 5 anos   9 30%  

Entre 6 e 9   14 47%  
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  Entre 10 ou mais   7 23%  

Rede de atuação        

Municipal  08 27%  

  Estadual 22 73%  

Formação   

Privada 10 23% 

Publica 20 77% 

 

O perfil nos mostra o significativo percentual feminino entre os pesquisados; De 

acordo com os critérios de inclusão todos os entrevistados têm entre 25 a 35 anos, sendo 

o maior percentual os professores de 30 a 35 anos; todos possuem licenciatura em 

pedagogia, a maior quantidade em Universidade Pública com 20 professores e 10 

advindos de faculdade privadas.  O tempo de atuação é bem variável de modo que, 

todos têm no mínimo 4 anos de profissão, e entre os pesquisados o maior percentual 

encontra-se entre os que possuem de 6 e 9 anos de carreira; bem como o maior 

percentual desses profissionais encontra-se na rede municipal de ensino, indo ao 

encontro do que estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil no que 

concerne a maior responsabilidade dos municípios de oferecer o Ensino Fundamental 1.  

 A entrevista foi composta de 8 perguntas, cuja as indagações buscam identificar 

e analisar o sentimento do professor (a) em relação a: seus alunos; condições de 

trabalho, carga horária, formação inicial, autonomia didático pedagógica, tempo livre, 

salário, e como se sentem diante da sociedade brasileira.   

Em relação aos sentimentos com os alunos, as professoras em sua maioria 

expressam sentimentos favoráveis tais como: carinho, prazer, esperança, compromisso. 

Se sentem bem pois gostam do seu trabalho, percebem interesse e afetividade por parte 

dos alunos, além do compromisso diante da profissão. Por outro lado, em relação aos 

sentimentos desfavoráveis foram apresentados os seguintes: angústia, incapacidade, 

preocupação e desafio.  Expressam esses sentimentos devido as seguintes causas: não há 

acompanhamento em casa, falta de interesse dos alunos, delegam responsabilidade só 

para a professora. Destacamos o sentimento de “preocupação” pelo motivo:  

Página  92 



 

 

“Com o contexto que estamos vivendo, há muitos alunos que não conseguem acompanhar as 

aulas, e fico preocupada com o aprendizado deles. ”  

Perceptível fica que, o sentimento expresso ‘preocupação’ não é desfavorável, 

pelo contrário, é um sentimento de compromisso e atenção para com os alunos diante de 

um contexto desfavorável, a pandemia do covid-19. Concomitante a isso, alguns 

sentimentos também podem ser destacados como: desgastes, frustração, impotência. 

Com destaque para as seguintes falas:  

´´ A interatividade remota dificulta o avanço. ``  

´´ Às vezes me sinto frustrada por não saber se estou alcançando o meu objetivo. `` 

Sobre as condições de trabalho, com significativa maioria, as professoras 

expressam sentimentos desfavoráveis tais como: desespero, insatisfação, desânimo, 

angústia, frustração, impotência, desmotivação, desvalorização, insegurança e desgaste 

mental. Esses sentimentos são sentidos, devido a falta de recursos, falta de suporte para 

as aulas, por pagarem materiais para dinamizar as aulas, salas numerosas dificultando a 

aprendizagem. Sentimentos refletidos nos seguintes discursos:  

´´Quando o material não chega até o meu aluno me sinto frustrada. `` 

 Com relação ao contexto atual temos o destaque dos seguintes trechos:  

´´As condições de trabalho são cansativas. ``; ´´ Trabalhar em casa a gente não consegue avaliar 

a criança. ``; ´´ Ambientes inadequados. `` 

No tocante a Carga Horária, expressam sentimentos de: cansaço, exaustão, 

sobrecarregada, insatisfação. Suas falas mostram as causas desses sentimentos:   

“O trabalho é muito desgastante; não temos tempo para planejar; levamos trabalho para casa; 

trabalhamos mais do que as horas destinadas para HTP*; por ter duas ou três cadeiras”.  

´´Horas de trabalho sem fim, inclusive atender aos pais. ``  

Os sentimentos favoráveis sobre a carga horária são expressos com as seguintes 

frases: “Me sinto realizada; me sinto muito bem; não tenho do que reclamar, me sinto ótima”. Ao 

serem indagadas do porquê se sentem assim, informam que: trabalham em uma escola 

de tempo integral; temos uma CH de 20h mais o HTP; dá para trabalhar. Destacamos o 

sentimento de conformismo, a seguir expresso:  

“Foi minha escolha, já estava ciente da CH, por isso me sinto bem.”  

Ao serem questionadas (o) sobre o tempo livre, houve uma margem de equilíbrio 

entre as respostas favoráveis e desfavoráveis. Em relação as favoráveis destacam-se os 

seguintes sentimentos: bem-estar, segurança e conforto. Já em relação aos desfavoráveis 

são expressos sentimentos como: cansaço, sobrecarga, estresse, privação, preso ao 

trabalho.  
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Sobre como se sentem em relação a autonomia didático-pedagógica, a grande 

maioria definiu seus sentimentos como: bem, muito bem, a vontade, confortável, livre, 

feliz. Ao serem questionadas o porquê desses sentimentos, responderam: por sentirem-

se livre para realizar projetos, há parcerias, realizam trabalhos de qualidade, você é 

quem determina melhor a forma de trabalhar. Contudo, houve a expressão de 

sentimentos desfavoráveis, como o sentimento: ´´prisão``, devido a imposição do 

currículo, engessando assim a autonomia pedagógica. Relatam que se sentem assim 

porque não podem ir além do que a secretaria de educação estabelece e que os 

conteúdos trabalhados não dão essa autonomia.  

No tocante de como se sentem em relação ao salário, seus sentimentos são 

expressos em grande maioria com os seguintes sentimentos: indignação, desvalorização, 

desmotivação, frustração, tristeza, injustiça.  

Representados pelos seguintes discursos:  

´´Temos que abrir mão do nosso tempo tendo que nos desdobrar em duas ou três cadeiras, fico 

desmotivado com a falta de reconhecimento. `` 

´´ É vergonhoso, já trabalhei com trabalhos braçais e recebia pouco e compreendia o motivo de receber 

pouco, por que o trabalho não exigia estudo. Agora parece que não faz diferença alguma pois a gente 

trabalha muito e não recebe o que deveria. `` 

 “A educação é a base, poderia ser melhor”; ´´não condiz com todo o trabalho que temos”; ´´deveríamos 

ganhar um salário de um deputado”; “nós não recebemos o que é nosso de direito”; “com o meu salário 

hoje, não tenho condições de viver nessa sociedade”.  

Conformismo: ‘esperança’, ´não tenho do que reclamar`, ´poderia ser melhor`, 

´satisfeita`.  

Esclarecendo o porquê do conformismo, obteve-se as seguintes respostas: “Poderia ser 

melhor, mas com a renda do meu marido, consigo melhorar”  

“Pra mim, está bom, fui acostumada a viver com o que tenho”  

“Dá para viver se houver planejamento”  

Com se sentem em relação a formação inicial, a maioria expressa sentimentos de 

satisfação como: alegria, gratidão, segurança, preparada, boa. Ao questionar o porquê, 

as afirmações, ora vão ao encontro do sentimento expresso, ora deixa uma dúvida, como 

segue as falas abaixo:  

“Me deixou preparada para o que eu ia enfrentar”; “tinha excelentes professores”; “apesar de boa, 

deixou a desejar em algumas disciplinas”; “a realidade é muito diferente”.  Destacando a 
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incompletude da formação inicial em relação a práxis correlacionada a teoria e prática 

ainda no período de formação inicial.  

O sentimento desfavorável foi expresso em ‘tristeza’, pois, “poderia ter sido 

melhor”, “tudo que aprendi foi na prática”, “só havia teoria, pouca prática”, 

“precisamos de mais experiências”.  

Por último foi indagado ‘como sentem essa profissão diante da sociedade’, a 

maioria expressa sentimentos relacionados a desvalorização, esquecimento, 

desprestígio, tristeza e desrespeito. Refletidos nas seguintes falas ´´Falta clareza sobre o 

papel do professor e isso acaba nos desqualificando na sociedade. ``; ´´Temos que ouvir que para ser 

professor tem que ser por amor apenas. `` Todavia, parte dos entrevistados destacou 

sentimentos positivos relacionados a felicidade, gratidão, esperança, amor orgulho e 

prazer. Com destaque para as seguintes frases: ´´Amo falar da minha profissão. ``; ´´ É um 

sonho realizado. `` ; ´´Um aluno meu disse que se ficasse rico a primeira pessoa que ele ajudaria seria 

eu, pois sabia de todo o meu esforço em cada aula, isso é muito gratificante.`` 

 

CONCLUSÃO 

Ao analisar os sentimentos dos professores (as) que trabalham nos anos iniciais 

da educação básica em relação a sua profissão, os sentimentos favoráveis identificados 

de forma mais expressiva são relacionados: aos alunos expressando carinho, prazer, 

esperança e compromisso; a formação inicial com destaque para alegria, gratidão e 

segurança; a autonomia didático-pedagógica com definições de bem-estar e conforto. 

De forma bastante equilibrada as respostas em relação ao tempo livre dividiram-se em 

favoráveis ressaltando bem-estar, segurança e conforto e desfavoráveis com definições 

de cansaço, sobrecarga e estresse. Todavia, os sentimentos desfavoráveis foram 

encontrados com ênfase em resposta aos questionamentos sobre: condições de trabalho 

com sentimentos de desânimo, insatisfação, desespero e impotência; relacionados a 

carga horária com destaque para cansaço, exaustão, sobrecarga e insatisfação; 

relacionados também ao salário com sentimento de indignação, desvalorização, 

frustração, desmotivação e angústia. Na última pergunta feita foi indagado como se 

sentem como profissional diante da sociedade, com expressiva maioria os sentimentos 

obtidos foram relacionados a desvalorização, esquecimento, desprestígio, tristeza e 

desrespeito. Ao analisar de forma comparativa, tornou-se de forma evidente, a relação 

entre as respostas obtidas com a repetição de sentimentos mesmo que por motivações 
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diferentes. Com as 30 entrevistas realizadas, ao averiguar o porquê dos sentimentos 

favoráveis e desfavoráveis os entrevistados traziam motivações diferentes, que por 

vezes, convergiam. Em relação aos sentimentos favoráveis o motivo relacionava-se ao 

comprometimento com os alunos, a importância da profissão professor na mudança da 

realidade daquele aluno em busca de melhores condições de vida, a preocupação em 

melhorar diariamente o processo de ensino aprendizagem ao compreender a realidade 

de cada aluno, havendo uma relação de motivação interna para atuar diariamente 

objetivando melhores resultados em sala de aula. Contudo, em relação aos sentimentos 

desfavoráveis, as respostas convergiam ao serem questionados sobre salário, condições 

de trabalho e como se sentem diante da sociedade, o porquê dos sentimentos 

desfavoráveis muitas vezes relaciona-se a desvalorização que para os entrevistados é 

reflexo do salário insuficiente, muitas vezes direcionado até para a compra de material 

para a aula; as condições de trabalho que muitas vezes são insuficientes em relação a 

estrutura, recursos reverberando no professor(a) sentimentos desfavoráveis, sobreposta a 

uma carga horária extensa e cansativa. Por fim, ao explicar os sentimentos 

desfavoráveis em relação a como se sentem diante da sociedade, muitos entrevistados 

descreveram a falta de apoio dos pais, falta de respeito pela profissão, trazendo a 

perspectiva histórico social desse profissional em relação a visão da sociedade sobre a 

profissão professor.  
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