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Resumo: Este artigo refere –se  a formação, opinião e motivação dos professores do ensino básico, 
fundamental e médio, de um modo geral, de três escolas da cidade de Londrina-PR, uma do centro, 
uma de um bairro considerado classe média e outra da periferia, que consiste em levantar o que estes 
professores tem em comum ou pensam sobre os temas mencionados. Também será abordada a questão 
do aluno como individuo, como um ser pensante e cidadão, que está se preparando para o futuro, cheio 
de expectativas e ansiedades, que precisa, ás vezes, não só de um professor, mas de alguém que o 
oriente.  
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Introdução: 
 

“A adolescência de hoje não tem mais conserto, são delinqüentes. Bobos são aqueles que 

ainda tentam mudar isto.”  

 

 

Para uma professora iniciante, como eu, as palavras acima proferidas por 

um idoso, cheio de experiências e conhecimento, me feriram mais do que qualquer outra 

coisa. Imagine então, como se sentem alguns professores que já estão nesta área há muito 

mais tempo. 

Foi devido a esta frase que, como estudante de Ciências Sociais, resolvi 

pesquisar sobre a motivação dos Professores, profissionais de extrema importância para nossa 

sociedade hoje, que acredita que a educação é a principal ferramenta capaz de  mudar o 

quadro que temos.  

Imaginem como estes profissionais devem se sentir desmotivados não só 

pelo comportamento da juventude de hoje, cujo desenvolvimento da identidade pessoal pode 

seguir caminhos diferentes de acordo com características individuais e sociais, mas também 

pela idéia que a sociedade faz da maioria desses. 

 A própria sociedade tem idéias preconcebidas da juventude de hoje, que só 

poderá ser mudada se auxiliarmos e modificarmos, não só o modo  dos adolescentes agirem, 
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buscarem e verem o mundo, mas o modo como vemos os jovens, como a sociedade se 

organiza para completar a socialização do individuo dessa faixa etária.  

Tânia Zagury, em seu  livro “O Professor Refém” (2006), concluiu que a 

sociedade e o próprio universo da Educação criam mitos que aprisionam o professor (a) e 

acabam por prejudicar seu trabalho. E, pior, fazem com que ele muitas vezes se torne refém 

da própria consciência, por não conseguir atingir plenamente os objetivos traçados. 

Ou seja, a sociedade que vivemos tem uma parcela de “culpa” pelo fracasso 

da Educação no país. Esta sociedade está cada vez mais consumista e imediatista, e a mídia dá 

um valor absurdo à fama, poder e dinheiro. 

O saber e as conquistas intelectuais são minimizados. Esforço e dedicação 

não são méritos levados em consideração. O discurso teórico defende que a Educação é 

imprescindível, mas o que se vê na prática é a deificação do que é fácil e do que dá prazer 

imediato. E aprender, muitas vezes, é difícil e sofrido. Com o saber desvalorizado, a escola e 

o papel do professor também ficam desprestigiados. O que vai a contra- ponto com o que é ser 

jovem – um momento de curtir a vida, descobrir um mundo novo, cheio de novidades. 

Unidos a isto, vemos a juventude hoje, se perdendo no meio de tanta 

violência, física ou psicológica, estamos perdendo nossos jovens cada vez mais cedo para a 

criminalidade, a prostituição, meninas se tornando mães aos doze anos de idade, muitas vezes 

vítimas de abusos sexuais ou da irresponsabilidade, por não ter nenhuma pessoa que oriente, 

ensine, e cuide. 

Estão deixando de curtir a juventude para se tornarem adultos, tendo que 

amadurecer como pessoa o quanto antes. Um exemplo é a busca por emprego, muitas vezes 

por vir de uma família pobre, o jovem tem que ajudar em casa para que a família não passe 

necessidade. Há também os jovens de classe media ou alta, que se perdem nas bebidas 

alcoólicas, nas drogas, e acabam não tendo amor e respeito pela vida. 

Além das transformações sociais, existem as culturais, políticas, econômicas 

e tecnológicas que, de maneira geral, a escola e a profissão do professor não acompanham. Ao 

longo dos anos a defasagem do currículo e dos conteúdos, a falta de relação com a realidade e 

outros fatores, refletiram na não-aprendizagem. 

Mas o que é ser professor hoje em dia? Quais os principais problemas 

enfrentados pelo professor em sala de aula hoje? Porque o professor perde sua motivação?  

Para montagem deste artigo optamos pelo tratamento qualitativo dos dados 

coletados na pesquisa, por considerá-lo mais adequado ao estudo proposto, sem, entretanto, 



desprezar dados quantitativos. Para obtenção dos dados, utilizamos como técnicas: análise de 

fontes bibliográficas analise de fontes documentais e análise de questionários. 

 

O que é ser professor hoje em dia. 

 

Ser Professor é uma das profissões que mais tiveram aumento de tarefas nos 

últimos tempos. Além de ensinar conteúdos da área para a qual foi preparado, o professor tem 

de lidar com outros para os quais não tem nenhuma capacitação. Basta ver os temas 

transversais que fazem parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais: cada um compreende 

uma área do conhecimento com sua própria complexidade. O professor de Matemática não 

está pronto para falar de Educação Sexual, nem o de Língua Portuguesa para ensinar questões 

ligadas ao Meio Ambiente.  

Em sua maioria os professores alegam que isto é devido à sua própria 

formação “Existem temas que são necessários e que não foram abordados como 

multidisciplinariadade, educação ambiental e sexual, educação especial, visto que fazem parte 

de exigência do mercado de trabalho”, diz uma professora de Educação Artística1 .  

O Professor depara-se com uma realidade diferente daquilo para o que foi 

formado, “No cotidiano escolar encontramos situações difícieis, tais como enfrentamento com 

alunos inseridos na criminalidade, a cobrança de pedágio de segurança entre outros que, 

acabam fazendo da escola um lugar não muito motivador”, respondeu um professor de 

Português, do Ensino Fundamental e Médio*.  

Neste sentido, Esteve, assinala que há uma crescente confusão em relação à 

extensa função do professor, já que a família e a sociedade transferiram algumas de suas 

responsabilidades para a Escola que, reivindica do professor, que não foi preparado pelo 

processo de formação profissional: 

O professor queimado é um fenômeno demasiado familiar para qualquer adulto que 
trabalhe na Escola pública atual.Os sintomas incluem um alto índice de absentismo, 
falta de compromisso, um desejo anormal de férias, baixa alto-estima, uma 
incapacidade de levar a Escola a sério, os problemas do professor separam-no cada 
vez mais de seus alunos(ESTEVE 1999, p.57 apud LUIZ, 2007, p.2).  

 

A formação inicial tende a elaborar o estereótipo ideal e, quando o 

profissional se depara com a situação real de uma instituição escolar, muitas vezes sente-se 
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perdido, desconcertado, despreparado e, com o passar do tempo esgotam as tentativas e 

expectativas de melhoria do ensino e condições de trabalho, que gera um quadro de desânimo. 

A solução apontada pelos Profissionais que atuam há algum tempo é que 

seja mudado o currículo dos cursos de licenciatura para que este inclua o estágio obrigatório 

desde o primeiro ano de Faculdade e com uma carga horária maior.  

Além da conscientização do graduando em licenciatura, de que o novo papel 

do professor hoje, incluiu não somente o ensino aprendizagem, transmissão de 

conhecimentos, mas em muitas vezes o papel de assistente social o que, acarreta mais 

responsabilidade a este profissional.  

 

Quais os principais problemas enfrentados pelo professor em sala de aula  

 

Em uma pesquisa realizada ao longo de três anos, Tânia Zagury, em seu 

livro “O Professor Refém”, compilou a opinião de 1172 professores, de escolas públicas e 

particulares da Educação Básica de 42 cidades, em 22 estados brasileiros que, referem –se a 

cinco principais problemas: 

- Manter a disciplina (22%); 

- Motivar os alunos  (21%); 

- Avaliar de forma adequada (19%); 

- Manter –se atualizado (16%); 

-  Escolher a metodologia adequada (10%); 

Na pesquisa feita pela Revista Nova Escola2, percebe-se que os principais 

problemas do dia-a-dia dentro da sala de aula, são três: a não participação dos pais no dia-a-

dia da escola, a desmotivação dos alunos e a indisciplina dentro da classe.  

O que é interessante notar é que todos os problemas levantados estão 

diretamente relacionados com a atuação do professor. Os entrevistados também apontaram o 

que eles consideravam as causas desses problemas: a formação inconsistente que tiveram ou 

continuam tendo, bem como a falta de tempo e de recursos financeiros. Isso demonstra 

consciência da realidade, porque os professores poderiam simplesmente colocar toda a culpa 

no aluno. 
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Por outro lado, nas teses desenvolvimentistas, não raro o antigo preceito 

Rousseau (apud artigo Souza,1982/1998;p.10 ), da presença de um processo de 

desenvolvimento, e da irredutibilidade da criança e do adolescente ao adulto, levam por vezes 

a conclusões, como já dissemos, de que a educação escolar deve  ser “adequada” à criança ou 

ao jovem. Essa constatação entretanto adquire significados diversos, que se afiguram como 

decisivos.  

Assim, algumas pesquisas tratam de problemas de jovens, suas aspirações e 

formas de valorizar a realidade, retirando conclusões que dizem respeito a uma inadequação 

da escola a essas aspirações, no sentido de alegar que os jovens não são nem escutados, e nem 

seus valores e percepções de realidade são levados em consideração pela escola. O que 

obviamente resulta na perda de sentido da escola para esses jovens e, conseqüentemente, para 

os educadores.  

Outras pesquisas, porém, colocam essa inadequação como se  a escola 

devesse ter por objetivo assumir essas mesmas percepções, valores e aspirações, como se 

fosse uma empresa  que tivesse que atender a demanda do cliente, o adolescente,  e só assim 

lograsse ter suavizada a carga de culpa e apagada sua imagem de ineficácia.  A escola deveria 

assim renunciar à sua característica simultânea de ser transmissão e projeto, portadora de 

intenções  e de tradição, empreendimento humano contra o qual e/ou através do qual o jovem 

pode construir sua subjetividade.  

 

Porque o professor perde sua motivação 

 

Os professores estão se queixando de exaustão na execução de sua tarefa 

como educador, o que acarreta numa desmotivação e ate endurecimento de afeto, por estes 

acharem que seu trabalho não vale a pena.  

Para alguns pesquisadores esta exaustão se dá devido ao envelhecimento. 

Afinal, todas as espécies envelhecem e sofrem alterações notáveis desde o nascimento até a 

morte. À medida que as células morrem, os órgãos começam a apresentar um mal 

funcionamento e, finalmente, não conseguem manter as funções biológicas necessárias para a 

manutenção da vida. 

 Este aspecto ligado à questão do baixo salário, ao desinteresse dos alunos, à 

falta de estrutura, e à violência, são os principais causadores da desmotivação dos Professores. 

Na pesquisa da Revista Nova Escola, percebeu-se que, 63% dos 

entrevistados relatam viver em nível significativo de estresse; 48% sentem falta de mais 



segurança contra a violência; 54% estão descontentes com os benefícios , 47% com o salário e 

por fim, 47% com a sobreposição de papeis (em relação à família dos alunos). 

Além disto, 72% alegam terem que fazer o papel de assistente social, ao 

lecionar em escolas da rede pública. Estes dados foram reforçados em minha pesquisa nas 

escolas de Londrina. 

O professor passa a ser mestre, assistente social e pai adotivo, já que não 

existe na sociedade de hoje, uma família ideal, o pai e mãe trabalham fora e nem sempre 

moram na mesma casa, e os dois fatores levam à diminuição do tempo dedicado às crianças e, 

com isso, dos momentos de formação doméstica. 

Em seu trabalho, este profissional tem contato direto com outros seres 

humanos, envolvidos numa relação que implica em cuidados e atenções para com os seus 

alunos. Neste caso muita energia e força são desprendidas, deixando o professor exausto e, em 

muitos casos, desanimado por verificar que seu trabalho não gera o efeito esperado.  

Quando este se depara com esta situação entra num processo de defesa e 

proteção que inconscientemente leva-o a não se envolver emocionalmente e, entra em 

BURNOUT. 

O estudo do Burnout desencadeou-se a partir de muitos outros estados 

emocionais: falta de motivação, desamparo, desesperança, passividade, alienação, depressão, 

fadiga, stress e agora burnout. 

Codo (1999, p.238) traz a seguinte explicação para a síndrome que ataca os 

professores, deixando-os cansados, abatidos e sem vontade de ensinar: 

 

Burnout foi o nome escolhido: em português, algo como “perder o fogo”, “perder a 
energia” ou “queimar (para fora) completamente” (numa tradução mais direta). É 
uma síndrome através da qual o trabalhador perde o sentido da sua relação com o 
trabalho, de forma que as coisas já não o importam mais e qualquer esforço lhe 
parece ser inútil. 

 

O que deveria mover o professor em sua prática deveria ser o prazer, a 

satisfação, a entrega, a incansável confiança na vida. 

Mota nos revela que: 

 

Uma concepção de homem enquanto ser energético, se trabalhada durante a 
formação do professor, pode proporcionar o desenvolvimento de uma ação docente e 
discente mais “gratificante”. Neste caso, a contribuição de Reich, para a educação 
volta-se para a relação professor-aluno, tomando por base o seu principio de energia 
que pode fundamentar a formação do professor. (MOTA, 1999, p.15) 

 



É claro que, Reich não chegou a elaborar uma teoria educacional, mas 

afirma Mota, ele deixou várias abordagens em torno das questões educacionais. Para Reich “a 

educação convencional torna as pessoas incapazes para o prazer – encouraçando -as contra o 

desprazer” (REICH, 1942/1995, p.175, apud PEREIRA, 2000,p. 03; GT 8 formação dos 

Professores).  

Na pesquisa de Wanderley Codo, um em cada quatro educadores sofre de 

exaustão emocional, mas 90% dos trabalhadores em educação estão muito satisfeitos, a 

grande maioria muito comprometida com seu trabalho. 

A pesquisa envolveu 52.000 sujeitos em 1.440 Escolas do ensino básico, 

que compreende o ensino infantil, fundamental e médio, situadas em vários pontos de todos 

os estados do Brasil. Após investigação exaustiva e abrangente, chegou-se a um resultado 

alarmante: 48% dos profissionais da educação entrevistados apresentam sinais de mal-estar 

com a profissão, características da síndrome de burnout, e mesmo com todos esses problemas, 

90% continuam satisfeitos.  

Em suma o professor enfrenta a exaustão, o baixo salário, falta de estrutura, 

desinteresse dos alunos, violência. Entretanto vale ressaltar que a eficácia deste profissional, 

tem que ir além do aprendizado por parte dos alunos, ele tem uma luta constante na busca por 

novos caminhos para atingir seus objetivos, conciliando os seus, da Escola, da comunidade, 

proporcionando a instalação de um estado de tensão, que deriva uma crise de identidade 

pessoal e profissional que, o faz  questionar –se como profissional e  pessoa.   

Isto abriu novos caminhos para estudos que buscam contribuir, auxiliar na 

compreensão dos fatos e possibilitar o desenvolvimento de novas atitudes perante a vida e, 

por conseqüência na profissão. 

 

Conclusão 

 

É parte da função do Professor preparar os alunos para um futuro melhor e, 

como profissional, este deve se sentir orgulhoso quando vê os jovens aprendendo. Entretanto 

a responsabilidade de educar não cabe somente a ele. A família e este Profissional devem 

compartilhar e providenciar juntos a Educação global (valores; hábitos de higiene; 

experiências e etc..) do jovem de hoje. 

Neste contexto, o afeto e carinho são imprescindíveis na aprendizagem. Eles 

são importantes, entretanto não determinantes. Esse mito acaba dando a entender que um 

professor que não faz brincadeiras, mesmo dominando os conteúdos, não é competente. Se ele 



é frio nas relações pessoais, é rotulado de inapto. Outro mito que paira sobre as escolas é que, 

se o professor é bom - ou seja, criativo, dinâmico e usa diversas ferramentas de ensino -, 

qualquer aluno aprende. Claro que tudo isso é importante, mas também não é suficiente. Para 

aprender, é necessário que o aluno esteja motivado, que estude, faça as lições e se esforce. Só 

aulas motivadoras não bastam. 

Além disto, a imposição e pressão da sociedade sobre o professor é tanta 

que o profissional se sente culpado muitas vezes por algo que é muito mais complexo e vai 

além da sala de aula. 

A própria sociedade acha que ao irem para a escola, as crianças e jovens, 

“desaprendem mais do que aprendem”, diz uma professora de Inglês do Ensino Médio3. 

Apesar disto, uma pesquisa feita pela “Revista Nova Escola”, constatou que 

53% dos professores expressam amor pela carreira, 21% acreditam preparar o aluno para o 

Futuro, e 21% estão satisfeitos com a profissão. 

Por isto, acredito que a educação é feita de três fatores que precisam ser 

analisados, articulados e trabalhados juntos: escola, família e, condição social e cultural, para 

que o ensino possa ser equilibrado e, o peso da responsabilidade saia de cima do professor, 

que poderá trabalhar melhor. Além disto, é necessário também uma política educacional séria 

e comprometida com a educação. 

É necessário mudanças na forma de gestão políticas públicas no Brasil que, 

emergiu com a crise econômica, fiscal e de legitimidade do Estado Brasileiro na década de 80. 

Essa crise colocou em debate a deficitária gestão, pelo Estado, do sistema educacional que se 

encontrava, segundo Gómez (1999, p.35-7), defasado em relação aos processos educativos 

com as novas tecnologias; com falta de qualidade dos serviços oferecidos; com falta de 

relação entre os currículos e a realidade social; com iniqüidade de acesso e permanência nas 

escolas. 

Pode-se apontar às necessárias melhorias e oportunidades de promoção 

positiva de interação no relacionamento entre a escola e a família, como caminhos para a 

superação das dificuldades que a permeiam: 

 a) a escola deve conhecer a comunidade que atende, e se fazer presente nela, buscando 

alternativas que possam aproximá-las;  

b) é importante que se perceba a atual construção e organização da instituição familiar, sem 
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mistificar como formas ideais os modelos antigos;  

c) a instituição escolar, deve ter claro que é direito dos pais/responsáveis, participar de 

decisões a respeito das questões pedagógicas e administrativas, fazendo sugestões e opinando 

na escola de seu filho;  

d) a família precisa da escola e a escola precisa da família. Logo, a relação entre elas deve se 

desenvolver no nível igual de importância, para se ajudarem mutuamente;  

e) a escola deve apoiar os agrupamentos, como a associação de pais e mestres, conselhos de 

classe e o colegiado escolar, para que não se restrinjam apenas para a arrecadação de fundos, 

ou simplesmente, para a organização de festas na instituição;  

f) a família deve exigir da escola o cumprimento de suas obrigações, e participar, não somente 

nos encontros promovidos pela mesma, mas do cotidiano da instituição, exercendo seus 

direitos, enquanto cidadão.  

É primordial repensar a relação entre as duas instituições, promovendo 

mudanças significativas. Não é uma tarefa fácil, pois existem inúmeros mecanismos de 

exclusão que rechaçam não somente as vontades e os desejos de mudanças, como os pais que 

não valorizam a interação com as escolas de seus filhos ou a escola que mantendo o 

tradicionalismo impedem uma maior aproximação entre elas.  

Outra fonte importante é organizar um momento de formação em serviço, 

ou seja, um grupo de estudos e debates, com trocas de experiência e reflexão sobre a prática e 

ações em sala de aula. 

Ou seja, os profissionais da Educação devem andar em conjunto com redes 

de ensino, direção, corpo docente, comunidade e órgãos públicos responsáveis pela Educação, 

levando em conta que o aluno e um ser ativo no processo ensino - aprendizagem, e que é 

necessário abrir-lhe um espaço para participar. Afinal nunca é demais lembrar que só 

consegue motivar quem conhece e utiliza boas práticas de ensino. 

Mas isto é somente um pré-estudo de algo que me chamou a atenção no 

período do estágio, a solução para os problemas aqui mencionados, necessita de uma pesquisa 

mais abrangente e aprofundada.  
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