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RESUMO 

Este estudo busca caracterizar o Bom Professor do Ensino Médio de uma 

escola do interior do Estado de São Paulo. Nesse sentido, o olhar volta-se para o 

Bom professor a partir dele mesmo, escolhido por seus alunos como bons 

profissionais. Como objetivos específicos busca-se conhecer como se dá a relação 

professor-aluno e os principais desafios enfrentados pelos professores no exercício 

da docência; conhecer as estratégias e recursos por eles utilizados para enfrentar 

esses desafios e o significado atribuído ao seu trabalho com jovens do Ensino Médio. 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram: levantamento documental do 

município e da unidade escolar; aplicação de questionários em 131 alunos da 1ª. 

Série do Ensino Médio a fim de identificar os docentes considerados Bons 

Professores; questionários de caracterização da equipe gestora e dos cinco docentes 

escolhidos pelos alunos; entrevistas semiestruturadas com os docentes e protocolo 

de frases para completar. A análise dos dados indicou que os Bons Professores do 

Ensino Médio são pessoas responsáveis, cientes de sua responsabilidade, de sua 

função, que refletem constantemente sobre sua prática. Consideram como principais 

desafios para a docência a ausência da família nos assuntos educacionais, a falta de 

interesse e motivação dos jovens frente ao conhecimento, a falta de apoio e suporte 

da equipe gestora, a falta de infraestrutura (física e de equipamentos), bem como de 

incentivo para a realização de pesquisas e cursos externos à Rede. Para enfrentar os 

desafios buscam em livros, revistas e material da internet, assuntos e estratégias para 

melhoria de suas aulas, além de considerarem a troca de experiências importante 

com os colegas, embora reconheçam que essa prática necessite ser mais estimulada. 

Gostam de trabalhar com os jovens, reconhecem que eles estão em fase específica 

do desenvolvimento e que há necessidade de estabelecimento de vínculo empático 

com os adolescentes. São conscientes que devem estar atentos às demandas 

afetivas. A relação professor-aluno para esses Bons Professores deve ser afetiva, 

mas também exercida com autoridade e respeito por parte de ambos os sujeitos. 

 

Palavras chaves: Bom Professor – Ensino Médio – Jovens – Relação Professor-aluno
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Graduação em Educação: Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade 

Católica, São Paulo, 2012. 

ABSTRACT 

The objective of this study is to characterize the today´s high school teacher at one 

school in the state of São Paulo, Brazil. In this sense, the focus turn to the good 

teacher as himself, who was chosen by his students as good professionals. As 

specific objectives, we seek to know the teacher-student relationship and the main 

challenges faced by Good High School Teacher in their teaching profession; to know 

the strategies and resources used by them to meet the challenges and the meaning 

attributed to work with young high school students. The methodological procedures 

used:  City and School documents; questionnaires apllied to131 students of the first 

series degree in order to identify the teachers that were considered Good Teachers; 

questionnaires to characterize the management team and the five teachers chosen 

by the students; semi-structured interviews with a complete questionnaire with 

teachers. The data analysis indicated that Good High School Teachers are 

responsible people, aware of their responsibility and function, which constantly reflect 

on their daily activities. They realize that the major challenges to the teaching 

profession are the family distance from educational issues, the young people lack of 

interest and motivation about the knowledge itself, lack of support and assistance 

from the management team, lack of research infrastructure (space and equipments) 

and incentives, as well as training outside the public network. To face these 

challenges they research subjects and strategies in books, magazines and Internet to 

improve their classes, beyond considering the colleagues exchange of experiences 

very important while recognizing that this practice needs to be further stimulated. The 

Good High School Teachers enjoy working with young people, recognize that they 

are at particular development phase and that there is a need to establish empathic 

link with teenagers. They are conscious that they should be aware of the emotional 

demands. The teacher-student relationship for these Good Teachers should be 

emotional but also exercised with authority and respect from both of them. 

Key-words: Good teacher - High school – Youth  - Student-teacher relationship 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao iniciar este trabalho sobre o Bom Professor do Ensino Médio Hoje, não 

posso deixar de olhar para o meu percurso pessoal e profissional. Afinal, frequentei 

a escola e ocupei o lugar de aluna, por muitos anos. E, obviamente, assisti a aulas e 

tive diversos professores. 

Lembro-me ainda com bastante clareza dos meus tempos de escola de 2o. 

Grau, na década de 70 do século passado, como era definido esse segmento.  

Naquele tempo, certamente, eu não tinha muita consciência das questões que iriam 

me mobilizar e me fazer chegar até este momento. 

Acreditava que ser professor não era uma tarefa fácil e que também não era 

somente ter o domínio do conteúdo específico de sua disciplina. Isso era 

inquestionável para mim. Mas, para ser considerado bom professor, haveria também 

outras habilidades e competências por detrás de suas praticas, que eu não sabia 

nomeá-las, ou mesmo dizer quais e quantas. 

Mesmo assim buscava respostas e já compreendia, de uma maneira 

inconsciente, que o bom professor era aquele que não somente ensinava algo, mas 

que principalmente encantava a todos com a maneira de “prender” a atenção dos 

alunos nas aulas, que “era apaixonado” pelo que fazia. Não somente isso, mas que 

gostava do que fazia, sabia quem eram seus alunos e gostava de estar entre nós, 

adolescentes.  Ou seja, o bom professor era o adulto, consciente de seu papel, que 

ministrava sua aula com paixão, com a alma, com a “psiquê”, como um sopro de 

vida divino. 

Esta era a minha concepção desenvolvida ao longo do meu processo de 

escolarização e também por ter tido a oportunidade de ter alguns professores que se 

enquadravam nessa definição, que abraçavam a sua profissão com amor e 

dedicação. 

Da mesma maneira, também tive outros que simplesmente entravam na sala, 

“davam suas aulas” e sequer sabiam meu nome, quem eu era, quais minhas 

dificuldades e habilidades. Muitas vezes, eu me sentia como sendo somente um 

número a mais na lista de chamada! 

A atualidade é completamente diferente daquela em que nasci e cresci, neste 

país, Brasil. Minha infância e adolescência foram marcadas por uma sociedade sob 

o regime político da ditadura militar quando as pessoas não podiam expressar 
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livremente seus pensamentos. Tudo era muito controlado e vigiado. Havia um clima 

de medo e, em alguns momentos, de terror que rondava a vida do povo brasileiro. À 

sociedade eram impostas regras de conduta cujos lemas eram “Brasil, ame-o ou 

deixe-o” ou “Brasil: país do futuro”. Muitos cidadãos deixaram o país, temendo por 

suas vidas e a de seus familiares. Muitos pereceram por acreditar em dias melhores, 

em uma sociedade com mais liberdade, em especial liberdade de expressão, de 

pensamento.  

Na área educacional, a Lei de Diretrizes e Bases no. 5692/71 regulava a 

organização e as práticas docentes. Em seu art. 4º., determinava como obrigatória 

“...a inclusão de disciplinas tais como Educação Moral e Cívica, Educação Física, 

Educação Artística e Programa de Saúde nos currículos plenos dos 

estabelecimentos de 1º. e 2º. Graus [...]”. 

Eram outros tempos! 

No final da década de 70 e início dos anos 80, o movimento pelo 

reestabelecimento do governo democrático e pelas “Diretas Já” tomou conta do país, 

o que resultou na reimplantação progressiva do processo democrático, na eleição do 

primeiro Presidente da República pelo voto direto, na escolha de Senadores e 

Deputados pelo povo. Foi nessa época que iniciei a minha graduação em Psicologia 

na PUCSP vindo a concluí-la em 1985. Em 1984, comecei na USP o curso de 

Pedagogia. 

Naqueles anos, já vislumbrava meu encaminhamento para as áreas 

educacional e clínica, o que de fato ocorreu. 

Não posso deixar de me recordar das experiências como estagiária em 

Psicologia Escolar na PMSP entre 1984/1985 e também em Orientação Educacional 

no Colégio São Luís em 1989, ano em que conclui a Pedagogia na USP. Foram 

esses dois momentos que me deram a certeza de que minha escolha profissional 

tinha sido correta. 

Os meus cinco primeiros anos de exercício profissional foram dedicados 

exclusivamente à clínica psicológica. 

Em 1988, o Brasil é contemplado com a promulgação da nova Constituição 

Federal também denominada de Constituição Cidadã. Constituição esta que já 

determinava a obrigatoriedade e a gratuidade da Educação Básica a todos que não 

tinham tido acesso à escolarização na idade adequada (dos 7 aos 14 anos de 

idade). 
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É nesse momento, ao terminar o estágio em Orientação, que fui convidada a 

assumir a função de Orientadora Educacional da 8ª. Série do 1º. Grau.  Assim 

começava propriamente minha carreira também na área educacional.    

A busca contínua por melhorias em minha prática, o desejo de aprimorá-la me 

direcionou para a realização de cursos de extensão, aprimoramento e 

especialização. Em quase 20 anos de carreira junto à Educação e à Psicologia, 

raramente deixei de procurar novos conhecimentos, novas maneira de abordar 

situações cotidianas. Como os conhecimentos adquiridos nas graduações não 

respondiam a todas as minhas questões, me especializei em Psicologia Analítica 

pelo Instituto Sedes Sapientae, depois em Psicopedagogia pela UNIP, em 

Neuropsicologia pelo Hospital das Clínicas de São Paulo e, mais recentemente em 

Gestão Educacional pelo SENAC – Rio.  

Parar de estudar e aprender não se coloca como possibilidade. É 

simplesmente impossível. A necessidade de conhecimentos mais atualizados parece 

ser o que me mobiliza, que dá sentido à minha existência. Acrescenta-se a isso, o 

meu desejo de auxiliar os adolescentes a crescerem e se desenvolverem da melhor 

maneira possível. 

Esta tem sido a faixa etária com a qual tenho atuado e, contrariamente ao que 

muitas pessoas e mesmo educadores dizem, é um prazer incomensurável estar em 

contato com os jovens. E, obviamente, auxiliar os docentes que atuam com eles em 

suas práticas, em seu cotidiano profissional. 

Como Orientadora Educacional junto ao Ensino Fundamental II e ao Ensino 

Médio Regular e Técnico, trabalhando com jovens adolescentes de 11/12 a 18 anos 

e docentes “especialistas”, procurei ouvir seus questionamentos e críticas com 

relação à educação, à suas práticas, aos jovens e às suas dificuldades inerentes a 

esse processo. 

As questões que os adolescentes me traziam diziam respeito ao seu universo 

educacional e ao seu mundo de final de século XX. Da mesma maneira, as 

conversas mantidas com os docentes sobre como compreendiam a educação e o 

processo educacional continuavam. Será que este professor destes novos tempos 

percebe o mundo em constante transformação? E, mais, percebe que este aluno 

não é mais aquele aluno que ele, professor, foi? Que ele é um ser condicionado por 

um determinado momento sócio-histórico? 
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Foi a partir desse momento, mais claramente, que comecei a refletir sobre a 

formação dos professores. E a aprofundar meus questionamentos com dados 

provenientes de minha observação e escuta atenta sobre os comentários dos alunos 

e de seus pais sobre o desempenho dos docentes. Relatavam que o professor X era 

melhor que o Y, que um era bom professor enquanto que outro(s) não era(m). 

Nesse sentido, meus questionamentos se voltaram especificamente aos 

docentes do ensino médio. Será que eles, dentro de suas salas de aulas, exercendo 

suas funções de professores conseguem vislumbrar o mundo atual em contínua 

modificação?  Como lidam com estes novos tempos, de novas legislações, novas 

orientações para o exercício profissional? De que maneira trabalham as 

transformações nos conhecimentos? Como percebem o aluno deste início de 

século? 

Obviamente, estes novos profissionais percebem tais mudanças. Afinal, 

vivemos na era do conhecimento e da tecnologia. Mas, então como lidam com elas? 

Como fazem para agregá-las ao seu cotidiano e transformá-las em algo presente em 

suas práticas, de maneira que o exercício profissional se torne prazeroso para os 

alunos e também para eles? E possa ser realizado sem tanta angústia? Sem tantas 

dificuldades? 

Quem são os professores do Ensino Médio deste início de século? E os Bons 

Professores? Quais os desafios que enfrentam diariamente? O que fazem e como 

fazem para serem considerados “bons”? Como se sentem como professores? Como 

se relacionam com os alunos? Como lidam com os adolescentes? 

Surgiam assim os primeiros esboços das questões que me levaram a 

desenvolver a dissertação de Mestrado. Na verdade, o mestrado em Psicologia da 

Educação era um sonho antigo, constantemente adiado por inúmeros fatores. 

E o tema que surgiu em minha mente dirigia-se ao estudo do Bom Professor 

do Ensino Médio. Este segmento da Educação Brasileira, historicamente, sempre foi 

palco para diversas discussões. Primeiramente sua finalidade, sendo considerado o 

“meio do caminho” ou o “recheio do sanduíche” entre os dois níveis de educação: o 

Ensino Básico composto por 8 anos e o superior. Sem identidade, sem um objetivo 

único, continua com dupla função: preparar o jovem para o mundo do trabalho e 

para a continuidade dos estudos no nível superior. 

Barbosa (2011) e Monteiro (2010) apontam que, além do Ensino Médio ter 

sido denominado de diversas maneiras ao longo de sua evolução, a dicotomização 
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parece estar sendo ultrapassada, na medida em que as políticas públicas apontam 

para essa superação. No entanto, Barbosa (2011), em seu estudo, reforça dados 

encontrados pela pesquisa da Fundação Victor Civita (2009) de que as escolas 

privadas buscam a aprovação dos seus alunos nos principais vestibulares do país 

em nível superior, enquanto que na rede pública, a formação no nível Médio 

continua direcionada para o ingresso do jovem no mundo do trabalho. 

Por sua vez, Marçola (2010) chama a atenção para a situação de risco do 

direito à educação no ensino médio, uma vez que legal e historicamente, somente 

ao ensino primário era assegurado o acesso da população em geral e, o secundário 

era considerado privilégio destinado às elites. Alerta, nesse sentido, para a 

necessidade da revisão das políticas fundadas nos currículos, por entender que 

estes somente reforçam as diferenças e os problemas já existentes na educação 

atual.  

Paiva (2010) reforça essa concepção, ao apontar que as práticas 

pedagógicas nas escolas particulares de Ensino Médio resultam na busca de bons 

resultados tanto no Enem como nos vestibulares da região, uma vez que esses são 

a “garantia de acesso à formação superior”.  

Leal Neto (2010), por sua vez, considera que a política pública de integração 

entre a educação profissional e o ensino médio no governo Lula (2003 – 2007) 

processou-se de modo ambíguo, não atingindo o objetivo de modificar a realidade 

produzida pela reforma educacional brasileira a partir da década de 90, do século 

passado.  

As considerações deste pesquisador sobre a proposta de integração do 

Ensino Médio ao Técnico se referem à revogação, no governo Lula, do decreto no. 

2208/97 (editado no governo FHC), que fixava a independência entre o Ensino 

Médio e o Técnico, pelo decreto de no. 5154/04, que destacava o princípio da 

simultaneidade e não da integração. Além disso, acrescenta que a divulgação de 

dois documentos O Brasil Profissionalizado e O Ensino Médio Inovador reforçam a 

ideia da separação e não da integração entre estes dois cursos.  

Além das questões discutidas nas pesquisas citadas, os altos índices de 

evasão do ensino médio preocupam. Em 2007, de acordo com levantamento 

realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP/MEC), 

o índice encontrava-se em 13,2%.  De acordo com Néri (2009), a falta de interesse 

dos alunos (40,3%), dificuldade de acesso à escola (10,9%), necessidade de 
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trabalho e geração de renda (27,1%) e outros (21,7%) são os fatores apontados 

pelos alunos para a não permanência na escola. 

Os dados atualizados no ano de 2011 apontam a diminuição da evasão, 

atualmente em 9,6% no país. No entanto, os índices de reprovação têm aumentado 

significativamente tendo atingido 13,1% no ano de 2011 (INEP/MEC 2011). 

Diante desses dados, pode-se compreender que há mais alunos entrando no 

Ensino Médio do que concluindo e que há a necessidade da implantação de políticas 

públicas voltadas para as questões que remetem ao abandono da escola. A 

manutenção dos adolescentes nas escolas torna-se um desafio a ser encarado pelo 

governo e pelos docentes, de maneira geral. Nesse sentido, aumentar o 

investimento financeiro nesse segmento educacional, melhorar a infraestrutura das 

escolas, investir em qualificação dos docentes, implantar novas metodologias e 

estratégias, inclusive de avaliação dos alunos, pode resultar em estímulo ao 

desenvolvimento da curiosidade e do interesse por parte dos jovens. 

E uma das possibilidades é verificar junto aos Bons Professores quais são as 

estratégias adotadas que produzem nos alunos maior interesse.  

A maioria das pesquisas realizadas nesses últimos anos, de acordo com 

levantamento eletrônico realizado em bancos de dados, como a CAPES e Scielo, da 

área de Educação, sobre o Bom Professor traz o ponto de vista do aluno; ou seja, o 

que é o bom professor para os jovens do Ensino Médio.  

Menezes e Tenório (2010) realizaram pesquisa com grupo de jovens, alunos 

do ensino médio, sobre o que significa ser um bom professor. O bom professor é 

visto, essencialmente, como um profissional, transmissor de conhecimentos, que 

explica bem e faz revisão dos conteúdos. Os resultados também apontaram “às 

qualidades pessoais, como calma, paciência, educação, gentileza e simpatia, além 

de bom humor e abertura a brincadeiras”, em segundo plano. 

Buhler (2010) defende a tese de que a boa docência está diretamente 

relacionada ao afeto, à firmeza e ao conhecimento teórico-prático, acrescidos de 

uma prática inovadora e motivadora, que contemple os desafios do contexto 

educacional atual. Por sua vez, Mota (2010) aponta que muito embora as 

competências técnicas sejam valorizadas nos bons professores pelos adolescentes, 

sua pesquisa indica que para os alunos, a afetividade e a relação professor-aluno é 

essencial para o processo de aprendizagem.  
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Ao procurar desvendar os mitos do bom professor da educação básica, 

Pereira (2009) aponta que eles estão presentes no cotidiano escolar e que 

necessitariam ser abordados em programas de formação continuada. Os mitos 

sobre os bons docentes seriam: a) que são sempre calmos e equilibrados, 

conseguindo sempre se controlar; b) que aceitam todos os alunos de maneira 

igualitária; c) que conseguem desenvolver suas atividades de maneira estimulante e; 

d) que conhecem todas as respostas e sempre mais que o aluno.   

Da mesma maneira Monteiro (2009) concluiu, em seu estudo com alunos do 

ensino médio, que os docentes, tanto da escola pública quanto da privada, 

reconhecem que os recursos (tecnológicos) os auxiliam em sua prática, mas que 

não são determinantes; que as características do bom professor podem ser 

agrupadas em três dimensões: pedagógica (bom conhecimento do conteúdo, 

contextualização), relacional (boa relação interpessoal) e pessoal (bom humor e 

gostar do que fazem).  

Para Silvino (2009), os alunos definem os Bons professores como aqueles 

que mais se aproximam de seus alunos e que buscam compreender suas 

dificuldades e necessidades. 

Por sua vez, Petersen (2008), ao discorrer sobre a percepção dos alunos do 

ensino médio sobre o professor real e o ideal, aponta que o bom professor deveria 

saber equilibrar o profissional e o pessoal; ou melhor, que suas características 

pessoais e seus sentimentos são importantes na manutenção de bom 

relacionamento com os alunos.  

Estas características foram também encontradas por Souza (2007), que 

entende que os bons professores são empáticos e capazes de contextualizar o 

conhecimento. 

Loureiro (2007), em pesquisa sobre a prática de professores no Ensino Médio 

em sala de aula, indica que as práticas pedagógicas de “bons professores” não 

foram substancialmente modificadas nas últimas duas décadas; ou melhor, os 

alunos indicavam como Bons Professores aqueles que os ouviam, os tratavam com 

afeto e carinho, além de serem descontraídos e bem humorados. Além disso, 

explicavam bem a matéria e dominavam o conteúdo.   

Somente no ano de 2009, a Emenda Constitucional no. 59 definiu o ano de 

2016 como limite para que a Educação Básica realmente fosse estendida aos 3 

níveis da Educação (Todos pela Educação, 2011). 
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De maneira semelhante à traçada por Cunha (1988) que realizou sua 

pesquisa com docentes do Ensino Médio e Superior, visando traçar o perfil e as 

práticas dos “bons” professores a partir do ponto de vista dos jovens dos anos 80 do 

século passado, este estudo volta-se para a compreensão das características de 

Bons Professores do Ensino Médio de uma escola do interior do Estado de São 

Paulo neste início de século XXI; ou seja, busca identificar o que caracteriza o Bom 

Professor do Ensino Médio nos dias atuais.   

Nesse sentido, meu olhar volta-se para o Bom professor a partir dele mesmo, 

aquele que foi escolhido por seus alunos como bom profissional.   

Portanto, tenho como objetivos específicos:  

1. Conhecer como se dá a relação professor-aluno; 

2. Identificar os principais desafios enfrentados pelo professor no 

exercício da docência; 

3. Conhecer as estratégias e recursos por eles utilizados para enfrentar 

os desafios; 

4. Compreender o significado atribuído pelo docente ao seu trabalho com 

jovens do Ensino Médio. 



9 
 

CAPÍTULO - I  

 

1 - O ENSINO MÉDIO NOS SÉCULOS XIX E XX 

 

Historicamente, a educação no Brasil somente começou a ser estruturada 

após a vinda da Corte Portuguesa para nosso país, mais precisamente no final do 

século XIX com D. Pedro II.   

Até o final do século XVIII, a educação brasileira compunha-se do empenho 

de algumas pessoas que, sem qualquer organização e/ou sistematização, davam 

“aulas” não existindo a menor preocupação com o preparo desses “professores”.  

O acesso à educação era nitidamente diferenciado de acordo com o nível 

social: aos filhos das classes mais favorecidas eram ofertados cursos de Ensino 

“Médio” de caráter plenamente intelectualizado (propedêutico) e destinado à 

continuidade dos estudos em nível superior; enquanto que ao restante da população 

eram oferecidos somente alguns cursos profissionalizantes. 

As escolas, nessa época, sofriam grandes dificuldades, não somente no que 

se refere à quantidade, mas principalmente à qualidade dos docentes. Por conta 

dessa constatação, foram criadas as escolas normais de aproximadamente dois 

anos, em nível secundário, com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino.  

Para Pinto e col. (2011, p. 640) 

 
“Com a promulgação do Ato Adicional de 1834, o ensino médio, juntamente 
com o fundamental, passou à responsabilidade das províncias, ficando o 
governo central responsável apenas pela educação superior e pelo ensino 
básico a ser oferecido no município da Corte”  
 

Documento da Organização dos Estados Iberoamericanos (OEI) organizado 

em parceria com o Ministério da Educação e Cultura (MEC/2002) reitera o 

posicionamento destes autores quando afirma que esta situação permanece “até o 

final do Império e início da República”. A única exceção foi o apoio do governo ao 

Colégio Pedro II do Rio de Janeiro.  

 Ao iniciar a República, em 1889, o Brasil apresentava pouco mais de 14 

milhões de habitantes e ainda poucas escolas para atender a demanda por 

educação, que já era dividida e diferenciada em dois níveis: o propedêutico e o 

técnico. A educação da elite do país ficou a cargo dos colégios religiosos, que se 

constituíam em escolas privadas, independentes das públicas. (Pinto et col., 2011) 
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Estes autores, ao discorrerem sobre a história da educação brasileira, 

consideram que, especificamente, o Ensino Médio ficou sob a responsabilidade “por 

cerca de 460 anos” de setores privados da Educação; ou melhor, a educação 

brasileira estava direcionada à formação de religiosos e da elite local, “que desejava 

continuar seus estudos em Portugal”. (p.640) 

Assim sendo, até o início do século XX não se falava em Ensino Médio.  

Historicamente, este nível da educação brasileira tem se constituído na 

dualidade entre o ensino profissional e o ensino de caráter propedêutico, de acordo 

com Kuenzer (2007). Desde sua formalização, no início do século XX, foi estruturado 

nessa ambivalência. À elite, o ensino intelectualizado com a possibilidade de 

continuidade para o nível superior, e às demais classes sociais, o ensino técnico-

profissionalizante terminal.  

Nascimento (2007) reforça essa visão ao afirmar que “o ensino médio tem 

sido historicamente, seletivo e vulnerável à desigualdade social” (p.78) 

Conforme aponta Kuenzer (2009, p.27), em 1909 a formação profissional 

passa a ser incumbência do Estado, o que ocasionou a “criação de 19 escolas de 

artes e ofícios nas diferentes unidades da federação precursoras das escolas 

técnicas federais e estaduais”. A finalidade dessas escolas era direcionar a 

formação da população para o trabalho, retirando-a da rua. Surgiam as primeiras 

escolas técnicas do país no nível federal. 

No entanto, embora a Lei Orgânica de 1911 regulamentasse o ensino livre e 

retirasse o caráter de obrigatoriedade da Educação até então atribuída ao Estado, a 

lei de Carlos Maximiliano de 1915, reintroduz seu papel na educação brasileira. 

“Até os anos 20, a educação brasileira comportou-se como um instrumento 
de mobilidade social. Os estratos que detinham o poder econômico e 
político utilizavam-na como distintivo de classe. As camadas médias 
procuravam-na como principal via de ascensão social, prestígio e integração 
com os estratos dominantes. Nessa sociedade, ainda não havia uma função 
“educadora” para os níveis médio e primário, razão pela qual eles não 
mereceram a atenção do Estado, senão formalmente. A oferta de escola 
média, por exemplo, era incipiente, restringindo-se, praticamente, a algumas 
iniciativas do setor privado” (ROMANELLI, 1983 apud OEI/MEC 2002) 

Com a reforma de 1925, no segundo ciclo de estudos denominado ginásio, 

foram introduzidas disciplinas tais como “língua e literatura portuguesa e latina, 

línguas estrangeiras modernas, matemática, geografia, história, física, química, 

história natural e cosmografia, filosofia, sociologia, desenho e instrução moral e 

cívica”. (KUENZER, 2007, p. 12). 
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Havia, assim, o curso primário destinado a todos os alunos, organizado em 

quatro anos seguido do “curso ginasial, ou curso normal antecedido de 2 anos de 

adaptação, ou curso técnico comercial antecedido de 3 anos de curso propedêutico. 

Já o curso rural sucedia necessariamente o curso básico” (KUENZER, 2007, p.11) 

Essas modalidades, ensino normal, técnico comercial e agrícola não 

propiciavam a continuidade do ensino para o nível superior. Eram praticamente 

terminais. Não se falava em Ensino Médio. 

Existiam, de fato, dois níveis de ensino: o primário de quatro anos e o 

ginasial, de dois anos que poderia ser realizado de acordo com as “opções” dos 

alunos. Somente àqueles que cursavam o ginásio propedêutico era facultado o 

direito de ingresso nos cursos superiores, divididos em ramos profissionais.  

As transformações que a sociedade brasileira viria a sofrer a partir da década 

de 30 do século XX, com a quebra da Bolsa de Valores Americana; a Revolução de 

1930 e o surgimento de novos partidos políticos; a modificação do sistema 

agropecuário para a industrialização, a formação de uma nova burguesia com a 

derrocada dos ‘barões do café” e, a mudança da economia para os grandes centros 

urbanos também se fizeram sentir na área educacional resultando na criação do 

Ministério da Educação e Saúde em 1930. (OEI/MEC/2002) 

A Reforma Francisco Campos, de 1932, criou cursos complementares 

articulados aos cursos superiores como o pré-jurídico, pré-médico e pré-politécnico, 

realizados nas escolas de nível superior com duração de dois (02) anos de duração, 

destinados àqueles que concluíam a 5ª. Série do ginasial. (Kuenzer, 2007, p. 12)  

Faz-se necessário destacar que nesse momento o Brasil e os educadores 

publicam o Manifesto dos Pioneiros da Educação, cuja base era o movimento 

escolanovista, que defendia a reforma educacional e a formulação de um plano geral 

da educação, além de preconizar a necessidade da implantação da escola única, 

pública, laica, obrigatória e gratuita.  

Kuenzer (2007) salienta que “o curso normal passou a ser complementado 

por dois anos de aplicação, que poderiam ser seguidos por mais dois anos de 

aperfeiçoamento. Enquanto que, os cursos técnicos comerciais poderiam ser 

complementados com quatro anos de administração e finanças” (p. 13). 

De acordo com Machado (1989), 

 
“em 1931 o ensino comercial também passou a ser estruturado em dois 
ciclos, mas com durações diferentes do secundário. No primeiro ciclo foi 
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criado o propedêutico (três anos) e o auxiliar de comércio (dois anos e 
terminal). No segundo ciclo, a reforma instituiu cinco modalidades: 
secretariado (um ano), guarda-livros (dois anos), administrador-vendedor 
(dois anos), atuário (três anos) e perito contador (três anos). Somente as 
três últimas modalidades davam acesso ao ensino superior, mas 
unicamente a um curso, imediatamente ligado aos estudos já efetuados: 
Administração e finanças, que tinha a duração de três anos” (p.206) 
 

De acordo com Pinto e col.(2011), a década de 40-50 é caracterizada por 

grande desenvolvimento econômico (renda per capita), acelerado processo de 

urbanização e crescimento demográfico. 

 
“... A iniciativa estatal criou as escolas profissionais, no início do século XX, 
para só nos anos 40, criar o Ensino Médio. A partir de então, essas redes 
sempre estiveram de alguma forma (des)articuladas, uma vez que a 
dualidade estrutural sempre responde a demandas Inclusão/exclusão; o 
Ensino Médio inclui os socialmente incluídos; para os excluídos, alguma 
modalidade de preparação para o trabalho” (Kuenzer, 2009, p. 26). 
 

O governo de Getúlio Vargas transformou as escolas técnicas em Liceus 

Industriais.  

Nessa época, a população brasileira já ultrapassava os 51 milhões, e na 

educação verificava-se queda nos índices de analfabetismo de 56,2% (1940) para 

50% (1950). Mesmo assim, o número de analfabetos era enorme.  

Todos esses fatores agregados produziram reflexos na área educacional com 

a criação dos ginásios, também por conta da vinculação da receita dos impostos à 

educação. No entanto, o caráter elitista dos ginásios públicos era claro, na medida 

em que funcionavam apenas no período diurno, o que impedia o acesso às classes 

menos favorecidas que necessitavam trabalhar.  

Kuenzer (2007, p. 13) refere que, com a Reforma Capanema em 1942 e a 

promulgação das Leis Orgânicas, os cursos complementares foram substituídos 

pelos cursos colegiais, diferenciados em científico e clássico, cada um com 3 anos 

de duração, cuja finalidade era preparar os estudantes para o ingresso ao ensino 

superior. 

Os demais cursos técnicos, inclusive o Normal, foram equiparados a esse 

nível, muito embora não permitissem o acesso ao nível superior. No entanto, foram 

instituídos exames de adaptação para aqueles que desejassem mudar de nível de 

ensino mesmo tendo realizado os cursos técnicos. Ou melhor, surge a possibilidade 

para as camadas menos favorecidas terem acesso, eventualmente, ao nível 

superior. Estas escolas passaram a ser denominadas de Escolas Industriais e 

Técnicas (EITs). 
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Nessa época, são criados os sistemas de ensino como o SENAI (1942) e 

SENAC (1946), no setor privado da educação e as escolas de artes e ofícios são 

transformadas em escolas técnicas.  

Porém, na prática, a duplicidade continuou existindo, perpetuando a divisão 

nítida entre os dois níveis educacionais. Aos trabalhadores técnicos eram delegadas 

funções de menor reconhecimento e remuneração, consideradas de “menor valor” 

na medida em que seus cursos não contemplavam o ensino propedêutico, mais 

valorizado socialmente. 

Essa realidade perdura até 1959, quando as escolas profissionalizantes 

passaram a ser conhecidas como Escolas Técnicas Federais (ETFs), ganhando 

autonomia pedagógica e administrativa, de acordo com o MEC.  

A promulgação da 1ª. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) 

em 1961, no. 4024/61 estabeleceu a obrigatoriedade da educação escolar no Brasil 

e a integração dos cursos já existentes (técnico e regular). Essa lei tramitou por, 

aproximadamente, 13 anos no Legislativo, tendo mobilizado os partidos políticos da 

época e a sociedade civil, que vivia em tempos democráticos, na era pós-Vargas. O 

ensino oferecido nas Escolas Técnicas, nessa época, era semelhante ao ensino de 

países industrializados.  

Uma contribuição essencial dessa lei foi a criação do Conselho Federal de 

Educação que propunha, inclusive, uma política de formação de professores e a 

criação de um Fundo específico para a Educação. As maiores discussões ficaram 

por conta da definição do ensino como laico e do financiamento da Educação.  

De acordo com documento da Organização dos Estados Iberoamericanos 

(OEI/MEC/2002), essa lei facultava aos setores públicos e privados o direito de 

ministrar o ensino em todos os níveis, subvenção estadual na iniciativa particular, 

flexibilidade de organização curricular, muito embora a estrutura do ensino 

permanecesse a mesma: pré-primário, primário, médio (subdividido em ginásio de 4 

anos e colegial de 3 anos, tanto o secundário quanto o técnico) e superior.  

Conforme apontam Pinto e col. (2011, p. 641), “o ensino obrigatório 

correspondia a, apenas, quatro anos, compondo o antigo primário.” A escola 

secundária, ou ginásio, dividia-se em dois ciclos, completando cinco anos. Além da 

existência em paralelo das escolas técnicas profissionalizantes.   
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Muitas pessoas que não tinham acesso à educação puderam ser integradas, 

muito embora os altos níveis de seletividade resultassem em altos índices de 

reprovação, o que ocasionava altos índices de evasão escolar.  

Dados da Organização dos Estados Iberoamericanos (OEI/MEC/2002) sobre 

a evasão escolar na década de 60 e 70 apontavam o índice de 56/1000 alunos, que 

conseguiam atingir o nível universitário. 

A Lei 5692 de 1971, durante o regime militar, implantou compulsoriamente o 

ensino profissionalizante ao currículo do Ensino Regular, divididos agora em 1o. 

(primário e ginásio) e 2º Graus. Sua finalidade era atender à demanda por 

profissionais técnicos necessários ao mercado de trabalho frente à 

“internacionalização do capital e a substituição de importações pela hegemonia do 

capital financeiro” (Kuenzer, 2009, p. 28).  Esta legislação também tinha um caráter 

claro de proporcionar pressão menor por acesso aos estudos de nível superior.  

Segundo Pinto e col. (2011), esta lei não vingou por não terem sido previstas 

as necessidades subsequentes, como docentes especializados e ferramentas 

fundamentais à formação de nível técnico. (p. 641) Já o advento da obrigatoriedade 

de 8 anos de ensino de 1º. Grau acrescido da desvinculação de impostos pela 

Constituição de 1967 resultou no aumento do número de vagas, multiplicação de 

turnos escolares e achatamento dos salários dos professores. (p.642) 

O Parecer 76/75 alterou a Lei vigente e adotou outra concepção quanto à 

questão profissionalizante. Na verdade, determinava a existência de todas as formas 

possíveis de ensino: técnico pleno, técnico parcial e habilitação básica; ou melhor, 

como aponta Kuenzer (2007, p. 24) “legitimando tudo o que já existia de tal modo 

que tudo permanecesse como era antes de 1971”.  

Em 1978, surgem os primeiros Centros Federais de Educação Técnica 

(CEFET´s) cujo objetivo principal era formar engenheiros de operação e tecnólogos, 

de acordo com o Portal do MEC sobre as Escolas Técnicas.  

A Lei no. 7044/82 alterou dispositivos da Lei 5692/71 quanto à 

profissionalização do ensino do 2º. Grau, afirmando em seu art. 4º. § 1º que “... a 

preparação para o trabalho, como elemento de formação integral do aluno, será 

obrigatória no ensino de 1º e 2º graus e constará dos planos curriculares dos 

estabelecimentos de ensino...” No § 2º, esta lei considerava que “... À preparação 

para o trabalho, no ensino de 2º grau, poderá ensejar habilitação profissional, a 

critério do estabelecimento de ensino...” (MEC) 
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Essa situação se perpetua mesmo após a dissolução dos governos militares, 

a eleição do primeiro civil para a Presidência da República, Tancredo Neves, 

embora ainda de forma indireta. Durante a presidência de José Sarney, vice de 

Tancredo, pouco se fez no que se refere à educação. Nessa fase, a economia 

brasileira estava devastada pela inflação, o que ocasionou interferência do governo 

na economia com os diversos planos: o Cruzado e o Verão, entre outros.  

No entanto, deve-se ressaltar que foi nesse período (1985 a 1990) que o 

Congresso Nacional debateu, discutiu e promulgou a Nova Constituição de 1988. A 

também denominada Constituição Cidadã restabeleceu definitivamente o governo 

democrático ao determinar eleições diretas para todos os cargos, inclusive para 

Presidente da República. 

Na área educacional, as matrículas aumentavam consideravelmente.  De 

acordo com o Censo Escolar, entre 1971 e 2010, no Ensino Médio, as matrículas 

passaram de 56% para 88%, principalmente nas escolas da rede pública, conforme 

Pinto e col.(2011, p. 642).  

No entanto, o que se constatava eram professores desmotivados, prédios 

mal-acabados, salários achatados, educação para toda a população, ou como cita 

Pinto e col. (2011, p. 642) “a escola de massas para as massas”, em contraposição 

à escola das elites, que também se modificou, adaptando-se às novas demandas do 

mercado. 

O país mudou assim como o mundo. Os modelos de produção não mais se 

encaixavam aos modelos das instituições de ensino superior. Os novos paradigmas 

exigiam dos trabalhadores, tanto gestores como funcionários de fábrica, o 

desenvolvimento de novas habilidades e competências. Portanto, o ensino 

propedêutico e profissionalizante foi obrigado a se reestruturar para se adaptar às 

exigências de qualidade e competitividade do mercado de trabalho, 

internacionalizado.  

Cabe ressaltar que 

 
“... o ensino fundamental e a educação superior sempre tiveram seus 
objetivos e finalidades claramente delineadas nas legislações educacionais, 
sendo que, só a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, em 1996, o ensino médio passou a ser visto como 
etapa da educação básica, com diretrizes e finalidades expressas nos 
Artigos 35 e 36 da LDB”. (MEC/ Ensino Inovador, p. 04) 
 



16 
 

Kuenzer (2007) alerta que o Ensino Médio nasceu e “continua sem 

identidade”, na medida em que é estritamente vinculado ao Ensino Fundamental, no 

que tange a sua estrutura, embora reconheça que ele tem atendido à demanda em 

crescimento. E, vai mais além, ao ressaltar que o Ensino Médio já nasce com a 

responsabilidade de executar duas tarefas amplas e difíceis de serem 

contempladas: preparar o indivíduo para o mundo do trabalho e para a continuidade 

dos estudos. (2009) 

O olhar tardio a este segmento educacional parece ser resultado das políticas 

públicas que se voltaram mais para o Ensino Básico; ou melhor, para os níveis 

Infantil e Fundamental. O Ensino Médio é incluído a esse segmento da educação 

brasileira somente a partir de 2009, tornando-se obrigatório e gratuito a todos os 

cidadãos e, especialmente aos jovens. (Lei no. 12.061/09).  

Nesse mesmo sentido, Neubauer e col. (2011) argumentam que “a 

universalização tardia do ensino fundamental no Brasil é a principal razão para que o 

nível médio só apareça na agenda pública, com força nunca antes vista, no início do 

século 21”.  

 

2 - O ENSINO MÉDIO HOJE 

 

O Ensino Médio deste início de segunda década do século XXI apresenta 

poucas diferenças de sua configuração inicial desde que surgiu no cenário brasileiro. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira no. 9394/96, editada 

quase 10 anos após o início das discussões pelo Congresso Nacional e órgãos da 

Educação, estabelece que a “... educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social”, já em seu 1º. Artigo, Parágrafo 2º. 

Esta vinculação é reforçada no 2º. Artigo, ao definir como finalidade da 

educação “... o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Pela primeira vez, na história brasileira, no artigo 36, o Ensino Médio é 

definido como “etapa final da educação básica”. Até então, este nível de ensino fora 

tratado como uma “passagem” entre o ensino fundamental e o superior. Cada nível 

possuía regulamentação, diretrizes próprias e diferenciadas. 

Isto significa que a nova LDB se propõe a:  
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“[...] assegurar a todos os cidadãos a oportunidade de consolidar e 
aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental; aprimorar 
o educando como pessoa humana; possibilitar o prosseguimento de 
estudos; garantir a preparação básica para o trabalho e a cidadania; dotar 
os educandos dos instrumentos que o permitam “continuar aprendendo”, 
tendo em vista o desenvolvimento da compreensão dos fundamentos 
científicos e tecnológicos dos processos produtivos”. (Art. 35, incisos I a IV) 
 

Logo após a reunificação entre o Ensino Médio Regular e Técnico, o decreto 

no. 2208/97 surge para separá-los novamente em dois tipos de formação: a geral e 

a profissional. No entanto, esse decreto mantém a possibilidade da realização dos 

cursos de maneira concomitante ou sequencialmente ao Regular. (Nascimento, 

2007).  

De fato o que ocorreu foi a unificação das grades curriculares.  As disciplinas 

do Ensino Regular foram obrigatoriamente introduzidas na grade do Ensino 

Profissionalizante, o que gerou o aumento do número de disciplinas e conteúdos, 

obrigando os alunos que desejavam o curso técnico a frequentar as aulas em dois 

períodos, impossibilitando-lhes a entrada no mercado de trabalho.  

Para tentar resolver essa questão, o governo autorizou as modalidades de 

concomitância ou ensino sequencial, ficando a opção pelo rumo a seguir a critério do 

aluno e de seus pais.   

A publicação e divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM/2000) reforça o caráter de terminalidade desse nível, 

incorporando-o à Educação Básica, embora de maneira “informal”. A finalidade 

deste documento é propor a modificação do Ensino Médio em sua estrutura geral, 

até então segmentada e com conteúdos trabalhados de maneira descontextualizada.  

Pela nova legislação, além de transformar a estrutura, ela é unificada em todo 

Brasil, abrindo-se a oportunidade para que as diferenças regionais pudessem ser 

contempladas em 25% do conteúdo. Já o Técnico se organiza em módulos, paralela 

ou sequencialmente ao Ensino Médio, com matrículas diferenciadas (Zibas e col., 

2006) 

 Nesse momento, o papel do docente também é alterado. Ele passa a ser o 

responsável pela busca de inovações em suas práticas, abordagens e metodologias. 

Preconiza-se um professor disposto a trabalhar de maneira integrada com as demais 

áreas do conhecimento e a ser responsável pela garantia do protagonismo juvenil do 

aluno. De uma função de transmissor de conhecimentos prontos e acabados, o 

professor passa a ser o centro do processo na medida em que é o facilitador da 
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aprendizagem. A esta nova dimensão, acrescenta-se a necessidade de 

aprimoramento contínuo e constante e o domínio das novas tecnologias. 

O papel do aluno também se modifica: de passivo a quem se “transferia” o 

conhecimento, exige-se dele o desenvolvimento de novas habilidades como, por 

exemplo, ser ativo, produtor e criador de novos conhecimentos. Deixa-se de ter um 

aluno passivo para estimular a participação, reflexão, questionamentos; enfim, um 

aluno pesquisador.  

Em 2004, o Decreto no. 5154 reverte o decreto anterior de no. 2208/97 

definindo que “a Educação Profissional Técnica de nível médio (...) será 

desenvolvida de forma articulada com o Ensino Médio” (Cf. Artigo 4º.) e que “dar-se-

á de forma integrada, concomitante e subsequente ao Ensino Médio” (Cf. incisos I, II 

e III do § 1º. Do Artigo 4º.) 

 A reunificação entre Ensino Médio e Técnico Profissionalizante é 

assegurada, embora ainda existam formas “híbridas” de organização, como a 

concomitância. (FRIGOTTO e col., 2011, p. 626) 

O decreto no. 5154/04 foi incorporado à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) pela Lei 11.741/08 e apresenta como proposta a “articulação entre 

conhecimento, cultura e trabalho” (Frigotto e col., 2011). 

No entanto, embora as orientações sejam em outra direção, o que de fato se 

percebe no Ensino Médio é a indefinição quanto a sua estruturação, uma vez que o 

ensino nesse segmento ainda é distanciado da realidade dos jovens e a 

contextualização se perde no meio do caminho entre os dois níveis de ensino: o 

fundamental e superior.  

Fanfani (2010) ao discorrer sobre o Ensino Médio na Argentina comenta que 

ele se tornou, não somente uma passagem ao Ensino Superior, mas como um “novo 

piso” da escolaridade obrigatória, a fase “final” do ensino para a maioria da 

população (p. 42). Não muito diferente do que ocorre aqui no Brasil.  

De acordo com o documento “Ensino Médio Inovador” (MEC/2009), mesmo 

com a ampliação da oferta, ainda existe “1,8 milhões de jovens entre 15 e 17 anos 

fora da escola” (p. 06); ou melhor, conforme reiteram Frigotto e col. (2011, p. 619) 

“quase 50% de jovens com mais de 15 anos não têm acesso a este nível de 

educação”, o que indica a necessidade de maiores estudos dos fatores ligados ao 

abandono e evasão nas séries anteriores e na falta de procura pelo Ensino 

Fundamental II. 



19 
 

A permanência do jovem na escola ainda é um enorme desafio aos 

profissionais da educação, uma vez que o Ensino Médio concorre com o mercado de 

trabalho; ou melhor, o jovem que deseja ou necessita trabalhar, opta por deixar os 

estudos para o futuro. O que nem sempre ocorre. 

Fanfani (2010), nesse sentido, compreende que a evasão deixou de ser 

definida pelos sistemas meritocráticos nos quais somente os melhores poderiam 

continuar os estudos. Para ele, “nem os alunos, nem seus pais e nem mesmo a 

escola estão em condições de determinar a inclusão ou exclusão escolar” (p. 42).  

 Além da falta de preparo dos docentes para trabalhar com essa faixa etária e 

a quantidade de conhecimentos previstos no currículo, os temas muitas vezes são 

considerados obsoletos e irrelevantes para o adolescente atual. O Ensino Médio é, 

então, percebido como um mundo de assuntos descontextualizados, sem sentido, 

que os alunos precisam “memorizar” porque são tantos os conteúdos que só lhes 

resta decorar. Ou seja, o prazer do estudo e de decifrar o conhecimento não faz 

parte do mundo jovem, o que produz desânimo, descomprometimento e, 

consequentemente, abandono.  

O jovem do século XXI enxerga no trabalho a possibilidade de ascensão 

social, de sair da casa dos pais, de se tornar independente... Questões muito mais 

importantes para ele do que estudar. Esses jovens apresentam, em sua maioria, o 

imediatismo como uma característica, não compreendendo o significado ou a 

importância dos conteúdos que lhes são apresentados.   

Em estudo recente realizado junto ao MEC e Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP), Neubaeur e col. (2011) apontam queda no número 

de matrículas neste segmento (-8,8% no Brasil), muito embora a distribuição seja 

diferente entre as regiões do país, crescendo em algumas e decrescendo em outras. 

Por exemplo, de acordo com os dados dessa pesquisa, no Acre houve um aumento 

expressivo de 11,4% e de novas matrículas no Ensino Médio, enquanto em São 

Paulo, houve uma queda considerável de -14,7% entre os anos de 2004/2008.  

A explicação para essa desigualdade, segundo Neubauer e col (2011) é que o 

Acre a taxa de escolarização encontra-se em 57% aproximadamente, enquanto que 

em São Paulo, ela está em 86%. (p. 14-15) 

No que se refere ao aumento das matrículas, Nascimento (2007) entende que 

ela é maior principalmente na rede pública estadual e nos cursos noturnos, o que 

evidencia o retorno de muitos alunos à escola em função das atuais exigências do 
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mercado de trabalho por mais escolarização e, que outros optam por continuar os 

estudos por não conseguirem empregos. 

Assim, vive-se um paradoxo: ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho 

requer trabalhadores mais habilitados e com maior nível de escolarização, não há 

empregos suficientes para todo esse novo contingente proveniente do Ensino Médio, 

segundo Fanfani (2010).  

Reiterando os dados apresentados por Nascimento (2007), Pinto e col. (2011, 

p. 643) também indicam que as matrículas no Ensino Médio demonstram a 

predominância da oferta na rede estadual (82%), seguida da privada (15%), federal 

(2%) e a municipal (1%). (MEC/INEP/2010).  

Nesse sentido, Fanfani (2010) comenta que embora o discurso seja pela 

educação para todos e que a maioria da população em idade escolar esteja na rede 

pública, também se sabe que são nestas escolas onde se encontram os piores 

índices de aproveitamento. O mesmo se pode dizer do Brasil quando se observa os 

resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

Acresce-se à nova realidade do “novo Ensino Médio”, a sistemática de 

avaliação dos resultados alcançados pelos alunos nos mais diversos segmentos da 

educação brasileira. É inquestionável a importância dessas ferramentas no que se 

refere às melhorias necessárias a serem discutidas e implantadas face aos 

resultados alcançados pelos jovens.  

Instituído desde 1998 pelo Ministério da Educação, o ENEM tem por 

finalidade apurar a qualidade geral do Ensino Médio no país. Esta ferramenta tem 

auxiliado os técnicos do Ministério na elaboração de melhores políticas públicas para 

este nível de ensino. Esta avaliação estrutura-se com base em cinco (05) 

competências (dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações-

problema, construir argumentação e elaborar propostas) e 21 habilidades, ou o 

“saber-fazer” (MEC/INEP) 

Mais recentemente, a partir de 2009, o Ministério da Educação reformulou o 

exame denominando-o de “Novo ENEM” e definindo-o como “forma de seleção 

unificada nos processos seletivos das universidades federais públicas” (Portal MEC), 

embora seja mantida a autonomia das universidades quanto à adesão ao sistema. É 

um exame composto por quatro provas objetivas e uma redação, abordando as 

áreas de Linguagens, códigos e suas tecnologias; Ciências da natureza e suas 

tecnologias e; matemáticas e suas tecnologias.  
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As escolas particulares, para as classes privilegiadas, continuam oferecendo 

ensino de melhor qualidade de acordo com as listas de classificação das escolas, 

publicadas anualmente com os índices dos últimos ENEM´s. Em 2011, das vinte (20) 

melhores escolas do país, somente uma (01) era pública. (MEC/INEP/ENEM/ 2011)  

Embora a obrigatoriedade tenha sido determinada e a massificação do Ensino 

Médio seja já um fato, a possibilidade dos alunos das redes públicas atingirem bons 

índices nos ENEM´s e entrarem nas melhores universidades ou mesmo 

conseguirem um emprego que lhes propicie qualidade de vida, continua pequena.  

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/ 2006) 

indicam a existência de diferenças significativas quanto à distribuição da população 

atendida pelo Ensino Médio: 33,1% da população de jovens no Nordeste contra 

73,3% no Sudeste, 27% no campo e 52% na zona urbana, entre outros. (MEC/ 

SEB/2009) 

As diferenças regionais são evidentes. A região sudeste, por exemplo, 

concentra grande parte da renda bruta do país com o Produto Interno Bruto (PIB) 

elevado, apresentando, consequentemente, as maiores taxas de escolarização no 

Ensino Médio do país. De acordo com Neubauer (2011), a taxa de escolarização 

líquida em São Paulo fica em torno de 70%, em contraposição a outras regiões que 

apresentam índices ao redor de 50%, como Acre e Ceará. 

Quanto à queda de matrículas em São Paulo, Castro (2009 apud Neubauer, 

2011, p. 14), discute algumas razões para esses dados elencando fatores tais como: 

 
“a) um currículo abarrotado de conteúdos das mais diversas naturezas; b) a 
adoção de um mesmo vestibular para ingresso em diferentes carreiras do 
ensino superior, o que acaba por nivelar todas as escolas; c) a precariedade 
do corpo docente, em especial no que concerne às áreas de Ciências 
Exatas; d) pouco tempo para ensinar e aprender tudo que é previsto”. 
 

No entanto, a queda de matrículas pode também ser resultado de outras 

questões, como o desinteresse do jovem pelos estudos, uma vez que tem acesso ao 

conhecimento pela internet. Da mesma maneira que um currículo abarrotado de 

conteúdos e sem o incentivo para descobertas e pesquisas pode esmorecer o ânimo 

do jovem frente à escola. Prefere o trabalho que os estudos. 

No que se refere à precariedade do corpo docente, pesquisas apontam que a 

procura por essas carreiras efetivamente diminuíram nas últimas décadas, 

principalmente pelo fato da baixa remuneração salarial dos docentes e o pouco 

incentivo do governo para a área da pesquisa. 
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Outra ferramenta utilizada para avaliação, de caráter regional, é o Sistema de 

Avaliação Escolar do Estado de São Paulo (SARESP). Aplicada anualmente na rede 

pública estadual no 5º. e 9º. ano do Ensino Fundamental e no 3os. anos do Ensino 

Médio, tem como objetivo monitorar as políticas públicas em educação. Em 2011, 

este sistema foi aberto também às escolas particulares desde que arcassem com 

suas despesas. 

De acordo com os dados levantados no SARESP do ano passado (2011), 

houve uma pequena melhoria nas notas de Matemática em relação a 2010. O pior 

desempenho foi para a disciplina de Português para os alunos do 3º. Ano do Ensino 

Médio. Ou seja, os adolescentes que estão terminando esse nível da educação 

estão saindo das escolas públicas paulistas sem ter adquirido conhecimentos 

suficientes tanto na área de matemática quanto na de Português. (MEC/INEP 2011) 

Com as modificações no cenário socioeconômico face à globalização e ao 

desenvolvimento tecnológico, a demanda por mais vagas e melhor ensino aumentou 

para esse segmento. No entanto, os dados apresentados por Pinto e col. (2011, p. 

646) indicam que “na média do país, o gasto/aluno na educação básica foi 75% 

acima do gasto/aluno no ensino médio”, de acordo com o Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE). 

Estes autores, ao se referirem aos dados dos Censos e SIOPE, retratam o 

ensino médio como um segmento que sofreu forte demanda de matrículas, mas 

ainda é incapaz de manter os alunos em suas salas de aulas, uma vez que as 

escolas apresentam infraestrutura precária. 

Muito embora quase 88% dessas matrículas estejam no setor público, a 

maioria das escolas encontra-se defasada tanto em recursos tecnológicos (internet) 

para os estudantes como em infraestrutura básica. Além disso, os rendimentos 

salariais dos docentes equivalem a profissões que não necessitam de formação em 

nível superior (Alves e Pinto apud Pinto e col. 2011, p. 661), o que resulta em 

desânimo, mal estar no docente, abandono da profissão e/ou baixa procura por 

carreiras nessa área. Já há muito tempo se percebe uma diminuição significativa na 

procura por carreiras relacionadas às áreas de Física, Química, História, Geografia, 

entre outras.  

Além da questão de investimento e valorização do docente no Ensino Médio, 

o mercado de trabalho brasileiro também seguiu a tendência mundial e passou a 

exigir o desenvolvimento de outras habilidades cognitivas e comportamentais para 
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os cidadãos que vão adentrar o mundo do trabalho, tais como “capacidade de 

abstração, raciocínio, domínio de símbolos e de linguagem matemática, iniciativa, 

responsabilidade, cooperação, capacidade de decisão e trabalho em equipe, etc.” 

(NEUBAUER, p.12). A questão que se coloca nesse momento é como realizar essa 

tarefa em tão pouco tempo? Ajudar os jovens a desenvolver todas essas habilidades 

para que possam ingressar no curso superior ou no mundo do trabalho requer tempo 

e formação docente qualificada para isso.  

Outro fator importante refere-se à taxa de reprovação no Ensino Médio que se 

constitui em um grande obstáculo para que a maioria da população possa concluí-lo. 

De acordo com o Censo Escolar, os índices de reprovação estão aumentando: de 

12% (2007 – 2009) para 13,1% (2009 – 2011), sendo este o maior índice desde 

1999 (MEC/INEP/2011) 

De acordo com o último Censo, considerando-se somente as escolas 

públicas, o índice sobe para 14,1%, enquanto que nas escolas privadas, é de 6,1%. 

O contrário já se verifica com o abandono da escola que saiu da faixa dos 

13% em 2007, foi para 11% em 2009 e, atualmente encontra-se em 9,6% (MEC/ 

INEP/2011). Isto significa que há mais alunos entrando no Ensino Médio do que 

formados ao final de 3 anos. 

 Fanfani (2010) corrobora esta ideia de que o maior número de alunos em 

sala de aula tem resultado em maiores dificuldades tanto para os docentes do 

Ensino Médio no que tange às questões disciplinares e de conduta, quanto para os 

alunos no atendimento às suas dificuldades de aprendizagem. (p.43) 

Nesse sentido, compreende-se a visão de Brandão (2011) quando afirma que 

o “retrato do ensino médio brasileiro atual é pouco animador”. O autor aponta 

algumas direções alternativas para a superação dessa realidade.  Entre elas, 

salienta que o “próximo Plano Nacional de Educação (2011 – 2020) precisa se 

constituir efetivamente em uma política de Estado e por este seja integralmente 

incorporado”. (p. 203) 

De acordo com Frigotto e col. (2011), 

“... a educação básica (pré-escolar, fundamental e média) dos 4 aos 17 
anos, tornou-se direito subjetivo pela Emenda Constitucional n.59, de 11 de 
novembro de 2009, e pela Lei n. 12.061 de 27 de outubro de 2009”. (p. 629) 
 

Mesmo assim permanecem discussões a seu respeito, como o direito a outros 

cidadãos que se encontram fora dessa faixa etária ou mesmo a inclusão / exclusão 
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do ENEM como critério de acesso ao ensino superior, conforme discutido no III 

Seminário de Educação Brasileira realizado de 28/02 a 01/03/2011 pelo Centro de 

Estudos Educação e Sociedade (CEDES apud FRIGOTTO e col., p. 631) 

Reafirmando essa postura, Brandão (2011) considera que o próximo Plano 

Nacional de Educação (PNE) deva focar a efetiva universalização da oferta a este 

segmento, assim como “a redução significativa dos níveis de abandono, repetência e 

de distorção na relação idade/série” como uma das estratégias para a melhoria do 

ensino médio (p. 203) 

No que se refere às taxas para o financiamento da educação, o índice geral é 

de 8% do PIB.  De acordo com o anúncio do Deputado Angelo Vanhoni do Partido 

dos Trabalhadores e relator do PNE, em 13 de Junho de 2012, este índice poderá 

chegar até 10% no próximo Plano Nacional de Educação (PNE 2010/2020), por 

conta do pré-sal.  

Para o Ensino Médio integrado estima-se, de acordo com estudo de Pinto e 

col. (2011), ser necessário o investimento de 2,6 do PIB com o novo Plano Nacional 

de Educação 2011-2020. 

Certamente, o investimento financeiro é fundamental, mas também a 

elaboração de novos modelos de organização didática, pedagógica, metodológica, 

conforme sugere Brandão (2011). 

Este segmento da educação não mais se configura como terminal, mas como 

nível intermediário de aprofundamento de conhecimentos adquiridos anteriormente 

no nível Fundamental, com vistas à continuidade dos estudos no nível superior ou 

técnico e à preparação para o mundo do trabalho. A dicotomia dos objetivos 

propostos para esse segmento da educação brasileira, embora mais atenuados face 

às modificações do mundo em que vivemos, permanece.  

O ensino profissionalizante, neste momento, passa a ser oferecido como 

modalidade de ensino articulada com a educação básica, a ser realizado nas 

próprias instituições de Ensino Médio ou em instituições especializadas.  

De acordo com o documento Ensino Médio Inovador (MEC/2009), além desse 

segmento de ensino ter em sua constituição a dicotomia entre os outros dois níveis 

de ensino (Fundamental e Superior), também existe    

 
“... a particularidade de atender a adolescentes, jovens e adultos em suas 
diferentes expectativas frente à escolarização, levando-se em consideração 
que estes conceitos são estabelecidos por uma construção social e como 
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estes sujeitos se veem neste processo, que está intimamente ligado com a 
representação social que lhes é atribuída” (p. 03). 
 

Ou melhor, a demanda neste nível de ensino tem aumentado. No entanto, a 

população atendida tornou-se mais heterogênea em termos de faixa etária e nível 

socioeconômico, acarretando dificuldades ao sistema educacional e, mais 

especificamente, aos docentes em sala de aula. Embora o acesso a este nível de 

ensino esteja garantido por lei, a permanência dos jovens na escola ainda não se 

concretizou.  

Além de todos esses fatores intervenientes no desenvolvimento do Ensino 

Médio também se faz necessário considerar que o jovem atual em nada se compara 

ao jovem do século passado. O jovem de hoje está voltado às questões do presente, 

em contraposição aos antigos que olhavam para o passado a fim de aprender e 

realizar projetos futuros.  

Os jovens da atualidade estão “plugados” no momento, no presente. Esta 

nova forma de encarar a vida produz reflexos nas salas de aulas, pois os docentes 

nem sempre se encontram devidamente preparados para esta realidade, o que 

produz uma sensação de mal-estar.  

Muitas vezes, os docentes apresentam conteúdos de maneira 

descontextualizada e considerados ultrapassados pelos jovens, que não conseguem 

entender que o mundo somente se constituiu da forma atual por conta da história e 

preservação da cultura. 

E, o docente, sentindo-se despreparado para assumir o seu papel de ensinar, 

sente-se inseguro. 

A fim de auxiliar os docentes em sua nova função, o estado de São Paulo, por 

meio da Secretaria Estadual de Educação (SEE), implementou um programa de 

formação contínua e continuada a fim de auxiliar os professores de sua rede. Criou a 

Rede do Saber que se caracteriza por ser “... um conjunto articulado de dispositivos 

técnicos e metodologias capazes de criar um sistema de comunicação e de trabalho 

interativo de largo alcance” (SEE/2012).  

De fato, trata-se de uma ferramenta de comunicação em rede pública com a 

finalidade de racionalizar a formação continuada dos professores e profissionais da 

educação de São Paulo. Visa a promoção da qualidade da escola pública, sendo 

reconhecido nacional e internacionalmente.  
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A Teia do Saber “... envolve aproximadamente 2 mil computadores 

interligados a uma rede interativa, 100 salas de videoconferência, com capacidade 

para 40 pessoas cada, 100 laboratórios instalados em 89 municípios espalhadas 

estrategicamente pelo estado, totalmente integrados em uma rede interativa” 

(CENP/ 2012). Sua finalidade é aliar teoria e prática docente; manter docentes 

atualizados com novas metodologias e a torná-los aptos na utilização de novas 

tecnologias a serviço do ensino.   

Dentre os diversos programas desenvolvidos, foi criado o Ensino Médio em 

Rede, especificamente aos gestores e docentes desse segmento da educação, no 

período de 2004 - 2005. Contou com apoio do Banco Internacional de 

Desenvolvimento (BID), tendo sido gerenciado pela Fundação Vanzolini.  

Com o cenário esboçado anteriormente, com a modificação da função do 

Ensino Médio, com a sua inclusão como parte do Ensino Básico, com o aumento da 

procura por mais e melhor educação, os docentes deste nível certamente se viram 

preocupados e ansiosos frente à necessidade de “dar conta do recado”. Ou melhor, 

de uma posição anterior relativamente tranquila e cômoda, foram compelidos a rever 

e repensar seus conhecimentos e suas práticas pedagógicas, que se mostraram 

pouco adequadas para este momento e público atual. 

Enfrentar a realidade de ter classes mais cheias e heterogêneas quanto ao 

nível social, com jovens diferentes daqueles antigos que tinham pouca ou nenhuma 

ambição pessoal e que entendiam que no máximo iriam chegar a cursar um técnico, 

não deve ser fácil. Entender que as demandas foram modificadas, que a clientela é 

diferenciada, que a comunidade é muito mais ativa e exigente também deve ser algo 

complicado de ultrapassar para os docentes mais velhos no exercício da profissão.   

Mesmo com iniciativas como cursos de atualização e reciclagem oferecidos 

pelos governos federais e estaduais, depreende-se que a discussão sobre o Ensino 

Médio esteja apenas começando. Há muito ainda a ser realizado.  

Consequentemente, compreende-se a necessidade de estudar os docentes, 

suas práticas e como enfrentam os desafios de sua profissão neste mundo, neste 

Brasil, de 2ª. década do século XXI. 
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CAPITULO II 

 

O BOM PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL 

 

O que é ser Bom Professor do Ensino Médio no Brasil deste início de século 

XXI? 

Nos últimos anos, os docentes e suas práticas encontram-se no centro dos 

debates sobre políticas públicas, uma vez que se reconheceu a importância da 

Educação para o desenvolvimento das nações. A Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2002 iniciou projeto envolvendo vários 

países, cujo resultado foi publicado em 2005, indicando a preocupação de 

organismos internacionais com a formação docente.  

Tanto Connell (2010) na Austrália, quanto Fanfani (2010) na Argentina, se 

referem a preocupações semelhantes, discorrendo sobre as dificuldades 

enfrentadas pelos docentes no exercício de sua função em seus países.   

No âmbito educacional, o foco voltou-se para assuntos como a 

profissionalização docente, o impacto da globalização e definições de padrões de 

ensino. Estas parecem ser as questões que rondam os pensamentos dos 

profissionais da área educacional que efetivamente se questionam sobre sua 

atuação e sua função. Função esta que passou e tem passado por constantes 

reformulações ao longo da história. 

Diferentes concepções filosóficas e pedagógicas direcionaram a educação no 

Brasil desde o surgimento das primeiras escolas.  

Os jesuítas vieram para este “novo mundo” com a missão de “converter os 

gentios”. A única exigência para o exercício adequado de suas atribuições, naquela 

época, era a necessidade de ter desenvolvido a “arte” da oratória, uma vez que 

entre as funções de docente estava a catequização; ou melhor, a transmissão de 

ensinamentos de caráter moral baseados nos preceitos da Companhia de Jesus e 

da Igreja Católica aos habitantes desta terra.  

Segundo Hansen (2000 apud Monteiro e Martins, 2009), a oratória deveria 

“dar conta de três coisas essenciais que então resumiam e normalizavam toda a 

educação: os preceitos, o estilo e a erudição”. O bom professor se identificava, 

portanto, com as diretrizes da Companhia.  
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De acordo com Nascimento (2007, p. 79), em um país sobrepujado pela 

mentalidade escravocrata e exploratória, a educação era considerada “atividade de 

menor importância” para aquela sociedade incipiente; afinal o Brasil era mais uma 

colônia explorada pela Metrópole Portugal. Não havia interesse por parte dos 

portugueses em alfabetizar ou mesmo educar aqueles que aqui viviam. 

Os colégios e seminários jesuítas tornaram-se referência em educação, do 

Brasil colonial até a expulsão da Ordem do nosso território em 1759, por 

determinação de Pombal, ministro de Portugal. Ele entendia que estes “professores” 

educavam a elite para a própria Igreja e não, para o enriquecimento da Metrópole, 

que passava por dificuldades de natureza econômica, uma vez que resistia às ideias 

liberais e iluministas, atrasando-se quanto à Revolução Industrial. 

A transferência da Corte Portuguesa para o Brasil em função das guerras 

napoleônicas determinou a abertura dos portos às nações amigas. Estes fatos 

tiveram efeitos sobre a educação do povo brasileiro, uma vez que se fazia 

necessária a melhoria da formação da mão de obra proletária e da elite incipiente, o 

que resultou em incentivos à educação no país. 

Assim, foi criado o ensino público no Brasil, financiado pelo Estado e definidos 

os cargos de diretor geral de estudos, e implantados exames para todos os 

professores. O ensino público ou particular era proibido sem a licença do Estado 

recém-criado (Ribeiro, 2007). 

A Academia Real Militar, a Escola Politécnica, os cursos de Cirurgia e 

Medicina, Economia, Agricultura, Química, e Desenho Técnico são abertos na 

capital do Rio de Janeiro. 

A orientação geral era para a formação do negociante e não mais do nobre; 

encurtar os estudos para que o maior número de pessoas viesse a se interessar 

pela continuidade no nível superior. Ribeiro (2007) refere-se à organização dos 

cursos como sendo feitos por aulas avulsas, o que evidentemente resultou em um 

enorme equívoco. 

A preocupação com a formação dos docentes no país iniciou-se, realmente, 

após a Independência em 1822, quando as elites começaram a refletir sobre a 

educação da população. Essa questão surgiu pela primeira vez em 1827 com a Lei 

das Escolas de Primeiras Letras, que determinava aos professores seguir “o método 

do ensino mútuo, às próprias expensas.” (Saviani, 2009, p. 145).  
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As escolas, nessa época, apresentavam grandes dificuldades, não somente 

no que se refere à quantidade, mas principalmente à qualidade dos docentes. Por 

conta dessa constatação, foram criadas as escolas normais de aproximadamente 

dois anos, em nível secundário. 

As Escolas Normais criadas durante o período republicano apresentavam 

concepções diferentes de educação, uma vez que os questionamentos dos 

educadores voltavam-se ao processo de construção do conhecimento.  A 

fundamentação científica passou a ser prioritária e o objetivo da educação 

direcionou-se a critérios racionais como conteúdos, materiais e locais pré-definidos. 

(Monteiro e Martins, 2009) 

Em 1932, com a criação dos Institutos de Educação, as Escolas Normais 

foram transformadas em Escola de Professores, cujas bases se reportavam ao 

movimento da Escola Nova. Houve a reformulação do currículo no sentido da 

“consolidação do modelo pedagógico-didático de formação de docentes” (Saviani, 

2009, p. 146). Estes Institutos foram incorporados pelas Universidades de São Paulo 

e do Distrito Federal, assumindo a característica de nível superior. 

Até o golpe militar de 1964, a estrutura dos cursos de formação de 

professores passou por diversas modificações, desde uma concepção mais dirigida 

para a cultura geral até um currículo voltado aos conteúdos culturais-cognitivos, de 

acordo com Saviani (2009).  

Em 1971, as escolas normais foram substituídas pelos cursos de habilitação 

específica para o magistério com duas modalidades: uma para formar docentes para 

lecionarem até a 4ª. Série e outra, até a 6ª. Série do 1º. Grau. Esta nova 

estruturação resultou na precariedade da formação dos docentes das séries iniciais, 

o que fez com que o governo em 1982 lançasse o projeto dos Centros de Formação 

e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAMs). No entanto, este projeto, como tantos 

outros, não teve continuidade. 

Na década de 70, do século passado, os docentes se defrontaram com outra 

questão: a expansão da rede de ensino. Este fato resultou no enfrentamento de 

novos desafios como a diversidade da clientela atendida. Mesmo assim, os 

professores continuaram a desempenhar sua função de acordo com o princípio da 

racionalidade técnica, uma visão objetiva de ciência, uma vez que a formação dos 

professores era estruturada de acordo com a Lei no. 5692/71, que estipulava a 

formação superior em cursos de licenciaturas curta (3 anos) ou plena (4 anos), além 
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do curso de Pedagogia direcionado especificamente para formação de docentes 

para o Magistério e dos especialistas na área de Educação (diretores, supervisores, 

orientadores educacionais e inspetores de ensino).  (Saviani, 2009, p. 147). 

Na década seguinte, de 80, os educadores compreenderam que somente a 

técnica não resolveria as dificuldades enfrentadas em sala de aula e iniciaram um 

movimento de reformulação de sua formação, cujo princípio norteador foi “a 

docência como a base da identidade profissional de todos os profissionais da 

educação” (Silva, 2003 apud Saviani, 2009). 

Percebe-se que o papel do professor foi se modificando ao longo da história, 

de um trabalho definido e sem muita flexibilidade para outro, com características 

diferentes das requeridas anteriormente. 

Dessa maneira, pode-se compreender que a definição de bom professor 

depende do contexto social e histórico sendo, consequentemente, um conceito 

flexível e dependente dos valores culturais e éticos de cada sociedade em um 

determinado momento.  

De mero servidor obediente às regras impostas pelas autoridades 

educacionais, passando pela importância da reflexão em sua prática cotidiana, até 

mais recentemente ao modelo das competências, conforme explicita Connell (2010), 

o docente tem assumido papéis diferenciados ao longo de décadas.  

Essa mudança de papel realizada de forma gradativa e ao longo do tempo 

resultou em compreensões diferenciadas sobre a função e a prática docente. Definir, 

então, o que seria um bom professor ficou ainda mais complicado.  

Nesse sentido, Cunha (1986) apresentou suas contribuições sobre o Bom 

Professor em sua pesquisa, de acordo com a concepção dos alunos do Ensino 

Médio e Superior. A figura do “Bom Professor” era identificada pelas seguintes 

características: ele era a principal fonte de conhecimento, a ênfase estava na 

exposição oral e as intervenções dos alunos poderiam ser feitas somente quando o 

docente permitisse. Além disso, as habilidades requeridas ao exercício da docência 

versavam sobre a organização do contexto da aula, incentivo à participação do 

aluno, variação de estímulos e uso da linguagem (Cunha, 1986). 

A família se encarregava da educação não formal, enquanto à escola e aos 

professores era definida a função de transmissora da cultura. À Escola cabia tão 

somente a sistematização do conhecimento.  
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Até então, o professor tinha uma função e um papel definidos no que tange à 

transmissão dos conhecimentos, ou da cultura acumulada, aos alunos. Sua função 

abarcava assim um papel inquestionável para a sociedade do século passado, na 

medida em que era considerado o detentor da cultura da humanidade, e responsável 

pela sua transmissão às novas gerações.  Seu reconhecimento e seu valor estavam 

assegurados. 

Deve-se ressaltar que nessa época, anos 1980, os movimentos sociais e 

políticos de retorno à democracia tomavam conta da vida política e social do país 

culminando com a promulgação, em 1988, da atual Constituição e com a eleição do 

primeiro presidente da República pelo voto direto dos eleitores. 

O clima de “liberdade” e os questionamentos sobre a evasão e reprovação 

incentivaram a discussão dos educadores, que iniciaram os trabalhos de elaboração 

de uma nova Lei de Diretrizes e Bases para a Educação. Concomitantemente, 

iniciaram-se também os questionamentos sobre o Bom Professor. Quem seria o bom 

Professor? Aquele que reprovava mais ou aquele que garantia a permanência do 

aluno na escola? O “bonzinho” que aprovava todos os alunos? Ou o rigoroso? 

Nessa época, Shulman (1987), nos Estados Unidos, pesquisava o que os 

professores precisariam saber para conseguir ensinar os alunos de maneira 

adequada e eficaz. Considerava a existência de várias categorias de conhecimentos 

básicos para o exercício da docência, sem as quais o professor não conseguiria 

desenvolver seu trabalho e atingir seus objetivos. São as seguintes categorias: o 

conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico geral (princípios e estratégias 

da conduta de sala de aula e planejamento), conhecimento do currículo, 

conhecimento pedagógico do conteúdo, conhecimento dos alunos e de suas 

características, conhecimentos dos contextos educacionais, conhecimento dos fins, 

propósitos e valores educacionais. 

De acordo com este autor, o conteúdo pedagógico do conteúdo é responsável 

pela união dos conhecimentos específicos do conteúdo com os conhecimentos 

específicos da Pedagogia;  

 
“... mistura do conteúdo e da pedagogia na compreensão de como, tópicos 
particulares, problemas ou assuntos são organizados, representados e 
adaptados aos interesses e habilidades diversas dos aprendizes e 
apresentados para instrução”. (Shulman, 1987, p. 08) 
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Nos anos 90, a complexidade do mundo tecnológico ocasionou mudanças na 

função e papel do professor, uma vez que este profissional necessitava se adequar 

e dominar as tecnologias emergentes.  

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, no. 9394, aprovada 

após 13 anos de discussões, embora buscasse a resolução da questão da qualidade 

da formação docente, criou os Institutos Superiores de Educação que, foram 

criticados e raramente implantados. Essa Lei define o Ensino Médio como etapa final 

do Ensino Básico, mas não determina como essa transição entre os “dois níveis” 

possa se realizar.  

 A elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais, especificamente do 

Ensino Médio (PCNEM´s), no ano 2000, tinha o objetivo de “orientar o professor, na 

busca de novas abordagens e metodologias” (p. 04) para a formação do aluno de 

forma ampla, crítica, criativa e reflexiva. Não se tratava mais de somente transmitir 

conteúdos, informações. Fundamentalmente, nesse nível de ensino, a proposição 

aos docentes era a de fornecer uma formação geral, ampla, em contraposição à 

específica, de incentivar o desenvolvimento de habilidades e competências,  

 
“... de capacidade de pesquisar, de buscar informações, analisá-las e 
selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do 
simples exercício de memorização” (PCEN, 2000, p.05) 
 

De acordo com Naiff (2008), os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio definiram critérios de atuação dos professores desse segmento junto 

aos alunos de forma a: 

“... levar em conta a experiência dos alunos; levantar as competências a 
serem exploradas no período estudado; utilizar-se da interdisciplinaridade e 
de variados dispositivos e facilitadores educacionais; manter objetivos 
preestabelecidos, mas sem que esses enrijeçam a prática; e desenvolver 
uma avaliação permanente” (NAIFF, 2008, p. 66) 
 

O autor acrescenta que as avaliações implementadas ao final do Ensino 

Médio, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), têm se mostrado bastante 

eficazes no que tange às melhorias no sistema educacional. No entanto, cabe 

ressaltar que estes índices são relativos, uma vez que nem todas as escolas 

encaminham todos os seus alunos da 3ª. Série do Ensino Médio para o exame e,  

algumas estimulam somente os melhores alunos a participarem. Da mesma 

maneira, a divulgação dos resultados tem apontado que as melhores escolas, 

frequentemente, são particulares e os índices das escolas públicas estão muito 
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abaixo das primeiras colocações. Estes resultados apontam a enorme necessidade 

de se repensar o Ensino Médio e a formação de seus docentes.   

O mundo encontra-se em contínuas mudanças. E não há perspectiva de que 

esse movimento possa ser alterado. Compreende-se, portanto, que a história deva 

ser encarada como “tempo de possibilidade e não de determinismo” (FREIRE, 1996, 

p. 20). Isto significa que os adultos necessitam compreender que o tempo é fluído e 

não, estático. Que as mudanças podem ser boas e visam à melhoria da sociedade, 

que se encontra em contínua transformação.  

Nestes novos tempos, os docentes se vêm à frente de questões diferentes 

daquelas enfrentadas por seus antecessores, que raramente eram questionados ou 

mesmo criticados pelos alunos. Atualmente, por se sentirem despreparados para o 

enfrentamento dos questionamentos por parte dos alunos e das famílias, os 

professores podem ter abalada sua autoimagem e identidade profissional. 

Nesse sentido, Kuenzer (2011) aponta que a modificação na forma como a 

sociedade passou a encarar o professor e seu trabalho está diretamente vinculada à 

transformação do modelo taylorista / fordista para formas diferentes de “organização 

e gestão dos processos sociais e produtivos” (p.684).  

Para ela, atualmente há novas exigências em vigência no mundo do trabalho, 

diferentes de outras requeridas até o final do século passado. E acrescenta ainda 

que a função do professor não se assenta mais somente no domínio dos conteúdos 

específicos, mas requer o desenvolvimento de novas habilidades e competências 

cognitivas, como por exemplo,  

“... selecionar conteúdos, organizar situações de aprendizagem em que as 
interações entre aluno e conhecimento se estabeleçam de modo a 
desenvolver capacidades de leitura e interpretação de texto e da realidade, 
comunicação, análise e síntese, crítica, criação, trabalho coletivo”..., entre 
outras. (p. 685) 

 

Constituir-se um bom professor nos dias atuais, principalmente do Ensino 

Médio demanda, portanto, o desenvolvimento dessas novas competências e 

habilidades. 

Naiff e col. (2008) constataram que são três as categorias de habilidades 

elencadas como desejáveis ao exercício da docência. São elas: relacionais, 

profissionais e inovadoras. Estes autores compreendem que tais habilidades 

desenvolvidas nos indivíduos que se constituem docentes podem contribuir para o 

bom desempenho na docência. Ressaltam que “parece que interagir cada vez mais 



34 
 

se impõe como necessidade prática em sala de aula”; ou seja, o desenvolvimento 

das relações professor-aluno é essencial para a boa prática educacional. Assim 

como as habilidades de criatividade, dinamismo, atualização, flexibilidade e 

realismo; todas estas alicerçadas pelo conhecimento específico de cada área 

juntamente ao das diretrizes educacionais. 

Saviani (2009) considera que uma alternativa possível para a melhoria da 

formação dos educadores é a superação dos modelos conhecidos: da pedagogia 

tradicional, da influência escolanovista e da pedagogia tecnicista. E, indica a 

reestruturação dos cursos de nível superior no sentido de oferecerem livros didáticos 

de diferentes modelos de ensino-aprendizagem a fim de serem analisados pelos 

estudantes. Seu objetivo maior seria a constituição de uma visão histórica e crítica 

sobre os manuais de ensino.   

Este caminho sugerido pode ser uma estratégia para a viabilização da 

retomada dos conteúdos da escolarização básica durante o curso de Pedagogia e 

para o desenvolvimento de maior consciência e criticidade sobre a função e as 

práticas docentes.   

O autor argumenta que: 

“... por esse caminho, os cursos de pedagogia estariam formando 
profissionais capazes de atuar como orientadores, coordenadores 
pedagógicos, diretores, supervisores e como professores, seja nos cursos 
de magistério, seja nas escolas de educação infantil e nas cinco primeiras 
séries do ensino fundamental.” (p. 152) 
 

Deve-se ressaltar que a formação de docentes deve levar em conta também 

as condições de trabalho a que estão submetidos estes profissionais. A falta de 

infraestrutura, a falta de apoio dos gestores, o excesso de carga de trabalho, a baixa 

remuneração e a falta de tempo para prepararem as aulas também são fatores a 

serem considerados quando se estipula como objetivo, a melhoria da qualidade da 

educação brasileira.  

A sensação de despreparo para o exercício da função docente têm resultado 

em uma profunda sensação de mal-estar. Jesus (2007) entende que o “grau de mal-

estar docente depende, em larga medida, da forma como o professor lida com as 

potenciais fontes desse mal-estar” (p. 33) e, sugere que ações preventivas devem 

ser desenvolvidas a fim de melhorar a qualidade de vida destes profissionais e sua 

permanência no exercício da docência.  
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Fanfani (2010), ao abordar a formação docente na Argentina, entende que 

uma das causas desse mal-estar é o fato de os professores serem os 

representantes do antigo, da “tradição e a história de uma sociedade e uma cultura”, 

em contraposição aos jovens dos dias atuais que são símbolos da 

“contemporaneidade, do novo e do futuro” (p. 43). 

O Bom Professor, nesta contemporaneidade, é percebido pela sociedade 

como um profissional ativo, em constante reflexão sobre sua prática cotidiana, em 

sala de aula. Ele reflete sobre como foi o manejo da aula, como foi o aproveitamento 

dos alunos, de que forma pode melhorar sua prática, quais inovações são possíveis 

de serem trabalhadas em sala de aula a fim instigar novos desafios e motivação aos 

alunos  

Freire (1996) defende que “a reflexão crítica sobre a prática se torna uma 

exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a 

prática, ativismo” (p. 22). Além da reflexão constante sobre a prática docente, o 

autor discorre sobre os saberes necessários para o exercício da prática educativa de 

modo a colocar o docente como responsável pelo desenvolvimento e envolvimento 

afetuoso com o aluno. A responsabilidade de buscar novas formas de ensinar o 

mesmo conteúdo é umas das tarefas fundamentais deste profissional. Afinal, ensinar 

é despertar a curiosidade “inata” do ser humano, é incentivá-lo a buscar respostas 

para suas questões, de maneira crítica e reflexiva.  

Ensinar, portanto, não é transmissão de conhecimentos somente, mas 

principalmente a apropriação e construção do objeto de conhecimento pelo aluno, 

instigando-lhe as potencialidades para que venha a se tornar um pesquisador crítico, 

alguém que questione e busque suas respostas.  

Para Freire (2011), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

possibilidades para a sua produção ou sua construção” (p. 24). Esta proposição 

torna-se um desafio a ser encarado pelos órgãos públicos no sentido de tornar viável 

a boa habilitação aos professores para que possam cumprir de maneira adequada a 

sua função que, basicamente, é ensinar. Ensinar entendido como verbo bitransitivo, 

conforme ressalta Roldão (2007); ou seja, ensinar compreendido como ação que 

envolve duas pessoas: alguém que desenvolve uma ação que faz alguém aprender.  

O professor é um ser ativo, aprendente, que continua em sua prática, 

aprendendo, junto com seus alunos, a como ensinar.  
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Compreender que cada um aprende de acordo com suas potencialidades, em 

momentos diferenciados também parece estar entre as características dos Bons 

Professores nos dias de hoje. Isto é, exercer a função docente significa mediar a 

aprendizagem do outro, seja este outro criança, adolescente ou mesmo adulto. 

Envolve diretamente a consciência sobre o momento histórico e contextual em que 

se dá esse processo. 

Dessa mesma maneira, Kuenzer (2011) entende que para o professor, deste 

início de século XXI, exercer seu papel de maneira adequada, precisa transformar o 

conteúdo específico em algo significativo aos alunos, conhecer as etapas do 

desenvolvimento humano, ser capaz de desenvolver novas estratégias 

metodológicas, entre outras habilidades.  

As antigas atribuições do professor como sacerdote ou mesmo como 

profissional liberal do ensino que “vende seu trabalho ao Estado” ou às redes 

privadas, conforme ressalta Cunha (1988), parecem já ter sido superadas.  

A visão de que o professor era a autoridade máxima, cuja função era 

transmitir o conteúdo, cabendo aos alunos somente receber, implicando manutenção 

de uma rígida disciplina, também parece ultrapassada uma vez que atualmente 

todos têm seus direitos preservados constitucionalmente.  

A transformação nos meios de comunicação aliada às conquistas na área da 

jurisprudência referentes aos direitos da criança e juventude também têm 

repercutido nas ações dos docentes, uma vez que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA / 1990) definiu modificações no olhar e nas atitudes daqueles que 

atuam diretamente com essas faixas etárias. Ou melhor, de uma sociedade na qual 

os adolescentes só tinham deveres e responsabilidades, passa-se a outro modelo, 

onde lhes são reconhecidas suas capacidades e definidos seus direitos. (Fanfani, 

2010).  

Assim, além das questões pertinentes exclusivamente à prática docente, 

como planejamentos, reuniões, a sala de aula, entre outras, o professor se vê 

“obrigado” a se defrontar com outras que não estavam incorporadas ao seu ofício 

até recentemente. Na verdade, parece que as duas concepções sobre o que é ser 

professor, a antiga do detentor do saber e, o atual que aprende com os alunos, 

convivem no ambiente escolar. Alguns conservam ainda uma visão mais tradicional 

e outros, estão imbuídos de uma concepção mais dinâmica sobre a função e o papel 

que lhes é solicitado a desempenhar nestes novos tempos. 
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A falta de tempo para realização de suas atividades, de definição clara de 

objetivos, de acompanhamento e supervisão, de elaboração da avaliação dos alunos 

e a relação com os pais, parecem ser as dificuldades mais comuns enfrentadas 

pelos docentes no cotidiano escolar.  (Fanfani, 2010, p. 52) 

Além disso, muitas vezes, as avaliações tornam-se ponto de conflito entre o 

professor e os adolescentes, afirma Fanfani (2010), uma vez que os jovens já são 

independentes, cientes de seus direitos, e capazes de “... opinar, criticar, exigir e 

questionar tanto as modalidades de avaliação como seus resultados” (p. 52).  

Uma dificuldade adicional na relação com os professores, é que os pais 

parecem preferir delegar aos próprios filhos a tarefa de discutir e conversar com os 

professores sobre as eventuais dificuldades no processo de aprendizagem, e não 

assumem seu papel perante a escola, os professores e os filhos.  

Os alunos, deste início de século, são constituídos de maneira diferenciada 

daqueles do século passado, sendo esta uma das possíveis causas das dificuldades 

dos professores. Nascidos e criados em outro momento histórico, quando vigoravam 

outros valores e princípios, os professores não sabem bem como agir com as novas 

configurações da sociedade e com o jovem atual. Desde o linguajar até as 

vestimentas, os comportamentos dos jovens de hoje em dia são muito diferentes dos 

demais. “Seus interesses e paixões muitas vezes não coincidem” com os ditames da 

escola e dos professores. (Fanfani, 2010, p.45) 

Mas, como Cunha (1988) ressalta, embora boa parte desses professores 

tenha nascido e crescido em outra época, “sem professor não se faz escola” (p.25); 

ou seja, mesmo com valores distintos da atual geração de adolescentes, a escola 

como instituição e os professores como profissionais da Educação, são essenciais 

para a melhoria da qualidade de vida da população de qualquer país. 

O objetivo fundamental da Educação é que os (as) alunos (as) consigam 

efetivamente aprender. Não através de um processo de memorização, cujos 

conhecimentos acabam sendo esquecidos rapidamente. Mas, que esses alunos 

possam apreender, entender e compreender qual o significado do conhecimento, 

com o qual se defronta.  

Nesse sentido, Jesus (2007) argumenta que a prática docente se faz no 

âmbito relacional, “não havendo receitas pedagógicas, mas sim várias formas 

possíveis de atuação adequada...” (p. 37) 
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 Consequentemente, o gostar de ensinar é sem dúvida um fator importante ao 

perfil de Bom Professor, assim como a preocupação constante com o aluno, com 

que ele de fato esteja aprendendo, com a manutenção de uma relação de 

proximidade com os alunos, articulando diversos saberes e conhecimentos em sua 

prática cotidiana. 

Nóvoa (2008, p. 229) entende que a atividade desenvolvida em sala de aula 

apresenta também uma grande complexidade afetiva-emocional. Para ele, a 

negação destes aspectos seria a negação da própria essência da docência.  

Essa complexidade afetiva-emocional está presente na prática pedagógica, 

uma vez que se trata de uma relação de aprendizagem, entre dois seres humanos. 

Nesse sentido, o trabalho docente se assenta na troca de experiência entre ambas 

as partes envolvidas, professor e aluno. No entanto, há que se considerar que a 

bagagem cultural dos dois é muito diferente, uma vez que o professor, além de 

adulto e de já ter vivido muito mais que o jovem, tem formação específica na área da 

educação.  

Depreende-se, portanto, que ser professor demanda um enorme 

envolvimento afetivo. Envolvimento afetivo no sentido de afetar o outro, de olhar 

para a criança, jovem ou adulto, e conseguir mobilizar seu interesse e sua atenção.  

No entanto, ao afetar o outro o professor também é afetado, o que se 

constitui, consequentemente, em uma relação dialética. Conclui-se assim que a 

escola onde esse professor realiza seu ofício é um local de aprendizagem, tanto das 

crianças quanto dos adultos professores.  (Canário, 1998).  

A pesquisa realizada por Fanfani (2010) aponta que os professores percebem 

estes novos alunos com valores morais diferentes dos deles. Aponta também, como 

causa das dificuldades em sala de aula, “a falta de compromisso escolar, de 

responsabilidade, de sentido de família, de sentido de dever, o respeito para com os 

adultos e a falta de disposição e esforço”. Além destes, a ausência de valores 

referentes à espiritualidade, à honestidade, ao sentido de justiça e da tolerância 

também são elencados como fatores intervenientes no processo de ensino dos 

jovens do Ensino Médio. (p. 59) 

As demandas atuais da sociedade e das instituições educacionais para com o 

professor são diferentes e em maior número que aquelas de outrora, inclusive no 

que tange à gestão da sala de aula e ao trabalho em equipe junto a seus colegas 

docentes.  
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Assim, a formação e a experiência profissional devem estar articuladas à 

prática dos professores com a finalidade de desenvolver competências profissionais 

suficientes para a melhoria da autoconfiança e da eficácia no enfrentamento dos 

fatores que resultam em stress. E nesse sentido a boa formação inicial é 

fundamental para que eles consigam atingir essa meta.  

Vale ressaltar que a responsabilidade pela prática em sala de aula também é 

resultado das políticas públicas, das diretrizes educacionais, da gestão escolar e do 

contexto social ao seu redor. “A escola, o aluno, os pais esperam determinado 

comportamento e práticas que fazem parte da identidade do professor em nossa 

sociedade” (Naiff, 2008, p.73) 

O professor deste início de século também se constitui de maneira diferente 

daquele do final do século passado, uma vez que necessita agregar à sua prática 

cotidiana, o conhecimento que essas modificações no sistema educacional 

trouxeram ao exercício profissional.  

Aprende-se a ser professor. Portanto, aprende-se também a ser Bom 

Professor. Muito embora, este seja um longo caminho.  

Ser um bom professor, de acordo com Freire (2011) significa estar aberto e 

atento ao outro, de modo a auxiliar o processo de pesquisa sobre o mundo. Significa 

não ter amarras e abrir-se ao novo. Não deixar que o medo frente ao novo o 

paralise. 

O Bom Professor é a figura central e fundamental para que os alunos possam 

vir a dominar o seu próprio processo de aprendizagem, de maneira criativa e 

inovadora. Assim, a disponibilidade interna do professor de procurar alternativas 

diferenciadas é essencial para que sua prática esteja mais adequada à nossa 

realidade atual. Faz-se constantemente necessária a reflexão sobre os fundamentos 

das disciplinas, sobre a prática docente cotidiana, seu replanejamento e 

readequação dos conteúdos às mudanças sociais. Este processo possibilita ao 

docente o desenvolvimento de um olhar especial e uma escuta atenta direcionada 

aos alunos que, certamente, detém conhecimentos. A valorização do aluno deve 

estar presente no cotidiano e na prática do docente.   

Da mesma maneira, Combs e al. (1979 apud Jesus, 2007) entendem que “... 

tornar-se professor é basicamente um empreendimento humano de crescimento 

pessoal e social”. Para eles, “um bom professor é uma personalidade única (...) que 

aprendeu a fazer uso de si mesmo com eficiência”. (Jesus, 2007, p.37) 
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Ser professor é construir história. E construir história individual em Educação 

é ser agente do processo de construção da própria cultura e da perpetuação dos 

saberes da humanidade. Isto os torna, possivelmente, mais humanos e lhes 

possibilita sentir que fazem parte de algo muito maior que a sala de aula.      

A valorização do capital intelectual construído no exercício da profissão deve 

se tornar uma estratégia contínua no planejamento de políticas públicas, para que as 

escolas possam se tornar locais de produção de conhecimento. No entanto, esta 

necessidade também se apresenta como novo desafio para a educação e, 

especificamente, para a definição da função de professor, uma vez que muitos não 

dominam conhecimentos suficientes para este tipo de atuação, quanto mais como 

lidar com alunos considerados “diferentes”, que fogem à média, que apresentam 

dificuldades em seu processo de aprendizagem e que necessitam de estratégias 

diferenciadas para atingirem os níveis desejados e esperados pela organização 

educacional e pela sociedade. E para que favoreça aos alunos adentrar o mundo do 

trabalho mais habilitados e prosseguirem em seu desenvolvimento e crescimento 

pessoal e profissional.  

Faz-se necessário e imprescindível, portanto, deixar de lado o discurso sobre 

o jovem desinteressado e desmotivado, assim como buscar alternativas para que a 

própria motivação não escape por entre os dedos e, provoque o desânimo entre os 

docentes. 

Para Fanfani (2010), “um professor em quem não se acredita, a quem não se 

respeita se converte em um professor ineficaz para deixar marcas na subjetividade 

de seus alunos” (p. 62). E propõe o desenvolvimento do trabalho conjunto com os 

demais docentes como uma alternativa para o professor não esmorecer perante as 

vicissitudes do exercício da docência.  

Compreende-se, então, que a função docente não se constitui de maneira 

linear ou mesmo livre de ingerências da sociedade. Ela se desenvolve ao longo do 

tempo, durante a atuação em sala de aula em um determinado espaço social.  

Pode-se dizer que exercer a função de professor é também trabalhar “no 

limite”, uma vez que pressupõe a capacidade de lidar com as faltas: falta de 

material, de infraestrutura, de motivação, de educação, de reconhecimento pelos 

colegas, pelos pais e pelos alunos. Falta de reconhecimento da sociedade.  

É atuar na incerteza. É atuar na angústia. É ser fomentador de sonhos 

possíveis de serem realizados. É estar continuamente atento ao mundo e às suas 
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inovações e modificações. É saber lidar com as diferenças de idade e de conceitos. 

É compreender que o tempo e a tecnologia não param. É poder refletir sobre a sua 

atuação, o seu desempenho e se autocriticar. É solicitar ajuda de seus pares quando 

sentir necessidade. É estar de corpo e alma em sala de aula.   

Portanto, ser um Bom Professor nos dias de hoje é muito diferente do que nos 

anos passados. Além disso, é possível que, em outro país ou em outra época, este 

conceito possa ser definido de maneira diferente.  

Tanto a constituição do Ensino Médio foi se alterando ao longo da história, 

como o papel e a função de professor.  De “mero” transmissor de conhecimentos, o 

docente passa a ter sua função revisada e, ao mesmo tempo, desprestigiada. E 

como, o docente se percebe nesse contexto de mudanças? Ele realmente se 

modificou e modificou sua prática?  

Ao refletir sobre essa questão, compreendo o quanto é interessante e 

necessário investigar a prática dos bons docentes do Ensino Médio.  

E, a partir do que é considerado em diferentes estudos sobre “o Bom 

Professor”, das falas dos docentes nas entrevistas, e de outros dados obtidos que as 

categorias de análise foram definidas: relacionais, profissionais e pedagógicas.  
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CAPÍTULO III - O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 - TRAJETÓRIA  

 

Este estudo tem como objetivo identificar as qualidades / habilidades que 

caracterizam e constituem os “bons professores” do Ensino Médio do Estado de São 

Paulo. 

Para a realização desta pesquisa, optou-se inicialmente pela realização de 

levantamento documental e aplicação de questionário a alunos da 1ª. Série do 

Ensino Médio. Posteriormente, foram feitas entrevistas com docentes de uma escola 

pública do interior do Estado de São Paulo indicados pelos alunos como “Bons 

Professores”. Além disso, foram aplicados dois outros instrumentos aos gestores e 

docentes: um para caracterização desse público e o outro, para complementar as 

informações obtidas. 

De acordo com Lüdke e André (1986), a análise documental “pode se 

constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 

completando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos 

novos de um tema ou problema” (p. 38). Para cumprir esses propósitos colheu-se 

informações no site da escola, nos documentos oficiais fornecidos pela Direção, 

como o Projeto Político e Pedagógico da Escola, e nos sites oficiais do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) ou da Secretaria de Educação Estadual (SEE). Estes 

documentos também são fontes de evidências que podem auxiliar o pesquisador a 

fundamentar suas afirmações na análise dos dados coletados.  

A aplicação de questionários foi escolhida como uma técnica de coleta de 

dados em função do grande número de alunos da 1ª. Série do Ensino Médio, por ser 

de fácil aplicação e por garantir o anonimato, uma vez que os estudantes são 

adolescentes e menores de idade. Além disso, os questionários são úteis para fazer 

a caracterização dos jovens.  

A escolha do 1º. Ano do Ensino Médio resultou do fato que é o começo de um 

novo segmento educacional, cujas características são distintas daquelas que os 

alunos conheciam até então, em seu caminhar pelo Ensino Fundamental. Constitui 

uma série de transição, onde antigos conceitos relacionados aos professores 
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parecem ser reconfigurados e reavaliados, por conta da maturidade psicológica que 

se aprimora. 

Ciente de que este segmento educacional foi somente incorporado à 

Educação Básica a partir de 2009, permanecendo “esquecido” ou pouco 

considerado pelas esferas públicas, pode-se compreender a relevância deste estudo 

e dos seus docentes.  

A pesquisa foi realizada em uma escola estadual de Ensino Médio, do interior 

do Estado de São Paulo, SP, localizada no centro do município, rodeada de 

residências e pouco comércio, cujo contato foi estabelecido, no início de Outubro de 

2011. 

A decisão de iniciar a pesquisa nessa unidade escolar foi determinada pelos 

seguintes critérios: ter a escola o segmento escolhido e fácil acesso aos gestores, 

uma vez que ela se encontra em um município onde a pesquisadora frequentemente 

se encontra por laços familiares e afetivos. 

O contato foi estabelecido com a Direção da unidade com o objetivo de 

apresentar o Projeto de Pesquisa no qual estavam discriminados os passos a serem 

seguidos. Foram combinados os dias e horários para a realização da coleta de 

dados.  

A recepção por parte da Diretora da unidade escolar foi muito boa. Segundo 

ela, “nunca ninguém fez esse tipo de pesquisa entre nós”.  O teor da pesquisa e sua 

divulgação foi discutido logo no primeiro contato e firmado o acordo de que os dados 

seriam sigilosos. Foi firmado com a Diretora o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. (Anexo I) 

A Direção da unidade escolar encarregou-se de comunicar à Equipe Técnica 

Pedagógica e ao Corpo Docente o estudo a ser desenvolvido e de apresentar a 

pesquisadora à comunidade escolar: Vice Diretor, às Coordenadoras Pedagógicas 

(Ensino Fundamental II e Médio), secretários escolares, pessoal administrativo e 

corpo docente. 

O documento entregue à Direção da unidade escolar previa inicialmente a 

realização de um levantamento documental sobre a escola, a fim de contextualizar 

os dados e compreender o dinamismo dessa comunidade, em específico. A 

pesquisadora optou também por realizar um levantamento histórico sobre o 

município com o objetivo de obter mais dados para a análise.  
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Em um segundo momento, após a tomada de conhecimento sobre a história e 

constituição da unidade escolar, a pesquisadora aplicou o questionário (Anexo II) a 

131 adolescentes das 1as. Séries do Ensino Médio. O objetivo deste instrumento foi 

o de caracterizar a clientela assistida pela escola e, principalmente, descobrir quais 

docentes estes alunos consideravam “bons professores”.  

Nesse sentido, em uma das questões abertas desse questionário foi solicitado 

aos participantes que indicassem, por grau de prioridade, alguns professores da 

escola cujas qualidades se destacavam, tanto no que se referia ao relacionamento 

afetivo quanto à sua metodologia em aula.   

Após a compilação dos dados referentes a essa questão; ou melhor, a 

identificação dos docentes que se destacavam no exercício da docência na 1ª. Série 

do Ensino Médio na visão dos alunos, foi estabelecido que os gestores da unidade 

escolar também seriam incluídos na pesquisa. 

Assim, em um terceiro momento, os gestores da escola (Diretora, Vice 

Diretor, Coordenadora do Ensino Fundamental II e Coordenadora do Ensino Médio) 

foram solicitados a preencher um questionário de caracterização profissional (Anexo 

III) e a darem depoimentos sobre a concepção de quem é o “bom professor” nos 

dias atuais e quais, nessa escola, seriam os docentes que se destacariam nesse 

quesito.  

Após este procedimento e a verificação de coincidência entre as respostas 

dos alunos e a dos gestores, a pesquisadora partiu para a realização das entrevistas 

semiestruturadas com os professores indicados. (Anexo IV) 

Antes do início das entrevistas propriamente ditas, a pesquisadora solicitou 

aos cinco professores mais “indicados” pelos alunos o preenchimento do mesmo 

questionário de caracterização aplicado aos gestores e o Termo de consentimento 

Livre e Esclarecido.  

As entrevistas foram gravadas e transcritas, a fim de serem analisadas a 

“posteriori”. 

A escolha da técnica de entrevistas para esta pesquisa deve-se ao fato dela  

ser reconhecida como uma das formas mais diretas de se obter os dados desejados, 

uma vez que a relação de proximidade entre o entrevistador e entrevistado 

proporciona o estabelecimento de um clima mais pessoal e “íntimo”, conforme 

salientam Lüdke e André (1986).  



45 
 

Mazzotti e Gewandsznajder (1998, p. 168) também apontam os benefícios na 

utilização desta técnica de pesquisa ao entenderem que elas se assemelham “muito 

a uma conversa”, o que facilita a coleta de dados. Para os autores, a entrevista 

semiestruturada consiste em deixar o entrevistado discorrer sobre algumas questões 

elencadas em um roteiro elaborado como referência pelo pesquisador.  

As questões versam sobre quais são seus desafios, de que maneira os 

enfrenta em seu cotidiano escolar, como se sente atuando junto a adolescentes, que 

recursos e quais conhecimentos consideram importantes para o desenvolvimento de 

seu trabalho, a que fontes recorrem para se atualizar e quais os conselhos que 

dariam a um professor iniciante na carreira. 

A aplicação de outro instrumento de completar frases aos docentes foi feita 

após a realização das entrevistas, com a finalidade de complementar os dados. 

(Anexo V).  

Houve, por fim, o compromisso explícito da pesquisadora de retornar à 

unidade escolar a fim de apresentar os resultados do trabalho com a intenção de 

fornecer subsídios para os gestores e docentes desta unidade escolar para a 

reflexão sobre suas práticas com adolescentes.  

 

3.2. CENÁRIO 

 

3.2.1 - O município: 

 

O município onde está localizada a unidade escolar fica a noroeste da capital 

do Estado de São Paulo, distando aproximadamente 208 km em linha reta. 

Segundo histórico encontrado no Grêmio Recreativo e Biblioteca Municipal da 

cidade, a história do município remonta ao final do século XVIII, quando um 

português saiu da Vila de São Paulo para tentar viver em um terreno sem dono, que 

ficava dentro de uma sesmaria. 

Era uma região conhecida por ser passagem de tropeiros que adentravam o 

sertão paulista em busca de mão-de-obra escrava indígena e do ouro. Ao ficar no 

meio do caminho tornou-se um dos locais onde esses expedicionários plantavam 

árvores para seu sustento entre suas viagens.  

Entre 1780 e 1821 foram doadas 32 sesmarias que incluíam esse município. 

A Fazenda Velha foi erguida em um local que hoje é conhecido por “salto”, onde 
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mais tarde, surgiu uma pousada para os viajantes. Em 1839, foi erguida a capela 

para a pequena vila que já começava a se formar. 

Em 1846, o município foi elevado a “Freguesia e Distrito de Paz” quando 

grande parte das famílias pioneiras da região já estava instalada, constituídas 

basicamente por mineiros.  

Tornou-se município em 1859 e cidade em 1894, por conta da expansão do 

cultivo da cana e do café. Essas culturas atraíram, além dos sertanistas e 

aventureiros, uma massa de imigrantes europeus, principalmente os italianos, 

fugidos de guerras na Itália e com sonhos de construir uma vida nova de rápida 

ascensão social.   

Com a fundação do Grêmio Literário e Recreativo em 1897, a cidade passa a 

ter uma biblioteca.  

O Grupo Escolar foi inaugurado em 1912 e contava com 413 alunos. Com o 

progresso da cidade chegou também a ferrovia, a iluminação e mais escolas.  

Atualmente, o município tem 172 anos, tendo florescido com a expansão da 

cultura do café e decaído com a crise que se sucedeu. A economia hoje é fruto do 

plantio e beneficiamento da cana, cultura de laranja e outros frutos além do 

reflorestamento de eucalipto, acrescida em menor proporção da pecuária bovina de 

leite, suínos e aves para corte. Possui uma área de 1.101km2, aproximadamente 

22.000 habitantes, a grande maioria residindo na cidade. O crescimento da 

população é de 2% ao ano, de acordo com o CENSO do IBGE de 2007. 

O exame de documentos demonstrou que a população entre 0 e 19 anos de 

idade é maior (aproximadamente 7000 pessoas) que as demais faixas etárias do 

município, que diminuem conforme a idade aumenta. A faixa etária de jovens entre 

15 a 19 anos (2000 pessoas) é a que concentra maior número de pessoas.  

O Censo de 2007 indicava que os jovens matriculados no Ensino Médio eram 

23,1% da população em idade escolar. Já a antiga pré-escola concentrava 11,9% 

dos alunos e o Ensino Fundamental, 65%. 

Quantos aos docentes, os dados do Censo 2007 indicavam também que 

somente 29,4% exerciam essa função junto ao Ensino Médio, no município. Os 

demais docentes se encontravam divididos entre a Pré Escola (11,8%) ou Ensino 

Fundamental (58,8%). 

No que tange a esfera educacional, de acordo com dados levantados junto à 

Central de Atendimento da Secretaria de Estado da Educação (SEESP/ 2012), o 
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município é atendido por 22 escolas: 13 municipais, 02 estaduais, 07 particulares. 

Entre as escolas particulares, encontram-se as do Serviço Social da Indústria (SESI) 

e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Somente quatro (04) 

escolas no município atendem ao Ensino Médio; destas, uma é particular, uma é 

municipal e duas são estaduais. 

De acordo com documento oficial da escola, o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do município é de 0,817.  

Atualmente, o município vem se destacando no cenário internacional por ter 

se especializado no turismo de aventura e sustentável, uma vez que é muito rico em 

recursos hídricos, com muitos rios, ribeirões e nascentes.  

Entre as instituições públicas acessíveis no município estão: Bombeiro, 

Polícia Militar e Guarda Municipal, Prefeitura, Posto de Saúde, Ginásio de Esportes, 

Fórum, Delegacia de Polícia, Câmara Municipal, Hospital, Creche e Correio. 

Quanto às instituições comunitárias disponíveis à população, existem o Clube 

da Terceira Idade, Núcleo da Terceira Idade, Núcleo Espírita, Igreja Matriz, Centro 

Cultural, Assistência Social, Secretaria da Saúde, Praça da Matriz e Praça Central, 

Escola de Música, Grupo de Apoio aos Portadores de AIDS (GAPPA), Alcoólicos 

Anônimos (AA) e o Clube de Campo. 

 

3.2.2 - A unidade escolar: 

 

De acordo com os documentos e blog (desativado) da unidade escolar, as 

atividades iniciaram-se no ano de 1962 em outro prédio, onde então se encontrava a 

estação ferroviária do município e tinha outra denominação: Escola Normal e 

Ginásio Estadual.  Transferida para a atual sede, no Centro da cidade, em prédio 

próprio no ano de 1969, seu atual nome foi definido em 1977, em homenagem a 

uma professora da escola.  

O levantamento documental demonstra que atualmente a escola está 

assentada em um terreno de 1000 m², e apresenta sua infraestrutura dividida em 

dois prédios separados pelo pátio e pela cantina: um administrativo e o outro, com 

as salas de aulas. 

O prédio administrativo conta com: 

 Três salas para a direção da unidade (entre diretor e coordenadores de 

segmentos educacionais); 
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 Uma secretaria e uma sala para os assistentes de direção e de 

secretaria; 

 Uma sala de professores; 

 Uma cozinha para a merenda e para a alimentação dos funcionários 

e/ou professores; 

 Uma dispensa 

 Copa; 

 Banheiros administrativos, um para cadeirante; 

 Dois almoxarifados 

 Um anfiteatro. 

O segundo bloco é formado por: 

 13 salas de aulas 

 Duas quadras cobertas, 

 SAI: Sala Ambiente Informática, com doze (12) microcomputadores,   

 Sala de coordenação; 

 Uma Biblioteca com acervo, aproximado, de 18.000 livros, considerada 

melhor que a municipal, 

 Banheiros feminino e masculino. 

São quinze (15) os funcionários administrativos, entre eles: uma (01) Diretora, 

um (01) Vice Diretor, duas (02) Coordenadoras Pedagógicas, uma (01)  Bibliotecária 

e um (01) secretário escolar, cinco (05) agentes de organização escolar e quatro 

(04) agentes de serviços escolares. Destes, cinco (05) funcionários são fornecidos 

pela Prefeitura Municipal: um Guarda, duas serventes e duas merendeiras.   

O Projeto Pedagógico da escola define como Missão / Objetivo: “... oferecer 

um ensino de qualidade, garantindo a participação ativa da comunidade escolar, 

contribuindo para a formação integral dos alunos, para que eles possam agir 

construtivamente na transformação de seu meio. Definir claramente os objetivos, 

tendo como ponto de partida o aluno a fim de que se encontre uma forma pela qual 

ele possa realmente aprender em vários momentos e nas diferentes situações de 

aprendizagem”. E acrescenta: “adquirir maior capacidade de autocrítica, de análise 

de entendimento do mundo que o cerca” (Plano de Ensino, p. 06) 

O Objetivo é “garantir que todos tenham acesso, permanência e sucesso 

escolar”. Para se atingir esse fim, as estratégias desenvolvidas apontam para o 
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desenvolvimento de trabalho harmônico e de envolvimento de toda equipe escolar 

em prol do aluno, utilizando os meios mais eficazes, tais como a informática, jornais, 

revistas, livros didáticos e paradidáticos, e todo tipo de informação.  

Os valores expressos nesse documento ainda acrescentam que:  

“... buscamos incessantemente a qualidade em tudo o que fazemos. 
Trabalhamos em equipe com forte senso de compromisso e solidariedade. 
Acreditamos que para alcançar o sucesso, ou seja, a qualidade na 
educação, tomando a mesma significativa para o aluno, devemos valorizar o 
envolvimento de todos e fazer do trabalho em equipe o elo para alcançar a 
excelência na qualidade de ensino. Os gestores através da gestão 
democrática, deverão fazer com que os profissionais estejam sempre 
envolvidos com seus trabalhos e, com a excelência dos mesmos. A 
qualidade dos serviços prestados faz-se presente para que a equipe toda 
trabalhe unida, buscando as melhores estratégias que visem atender sua 
clientela diversificada. ” (p. 07)  

 
No que se refere ao Ensino Médio, o Plano de Ensino da escola apresenta 

como objetivos 

 “... visar a continuidade, profundidade e amplitude, para que o aluno tenha 
acesso a informação técnica, tecnológica, cultural e científica e, possa usar 
os conhecimentos adquiridos ao longo de sua escolaridade e, ser um 
cidadão atuante e transformador da sociedade”.  

 

A hora/aula do Ensino Médio Noturno é menor. As aulas nesse período são 

de aproximadamente 40 minutos, enquanto que no período matutino a duração é de 

de 45 a 50 minutos. Portanto, os docentes têm menos tempo para desenvolver o 

mesmo conteúdo que desenvolvem no período da manhã, o que compromete o 

ensino e a aprendizagem. Nesse sentido, os gestores orientam os docentes a 

desenvolverem novas e melhores estratégias de ensino para que os alunos do 

noturno não fiquem prejudicados.  

A escola é vinculada aos seguintes Programas do governo: Acessa Escola, 

Projetos de Recuperação e Reforço, SARESP, Prova Brasil, Prevenção Também se 

Ensina, PROERD, entre outros.  

O quadro de docentes é composto por trinta e quatro (34) profissionais 

atuando em três turnos: matutino, vespertino e noturno. Há um docente afastado por 

motivo de saúde, dois participando de curso de LIBRAS, um cursando Mestrado, um 

ainda cursando a graduação e dois, eventuais que concluíram seus cursos 

recentemente (em 2011 e 2010).  Alguns docentes frequentam cursos oferecidos 

pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEESP).  

A Associação de Pais e Mestres (APM) e o Grêmio Escolar são instituições 

que compõem o cotidiano escolar.  
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O Colegiado Escolar é constituído pelo Conselho de Escola, eleito 

anualmente, e pelos Conselhos de Classe e Série/Ano, que são realizados após 

cada período letivo (Maio / Julho / Outubro / Dezembro).  

A escola funciona das 7h às 23h de 2ª. às 6as. feiras, e eventualmente nos 

finais de semana quando há eventos programados, como as Reuniões de Pais e 

Mestres, Festa Junina, Campeonatos Esportivos, entre outras atividades.  

A unidade escolar tem 31 classes, divididas de acordo com o quadro abaixo 

retirada do Plano de Ensino de 2011:  

 

Série / Ano Número de Alunos em 2011 

6os. Anos E. Fundamental 161 

7os. Anos E. Fundamental 129 

7as. Séries E. Fundamental 163 

8as. Séries E. Fundamental 117 

1as. Séries do E. Médio 184 

2as. Séries do E. Médio 149 

3as. Séries do E. Médio 162 

Total de alunos em 2011 1065 

Fonte: Plano Escolar Anual da unidade 2011 

O critério de agrupamento dos alunos é a idade e a série. Assim, a 

distribuição por período, pode ser observada nos quadros abaixo, cujos dados foram 

retirados do Plano de ensino de 2011 da unidade escolar. 

 

 

a) Ensino Fundamental: 
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Matutino: 

Classe / 

Turma 
6º. A 7º. A 7º. B 7ª. A 7ª..B 8ª. A 

Total de 

alunos 
38 37 28 38 35 38 

 

Vespertino: 

Classe / 

Turma 

6º. 

B 

6º. 

C 

6º  

D 

6º. 

E 

7º. 

C 

7º. 

D 

7ª. 

C 

7ª. 

D 

7ª. 

E 

8ª. 

B 

8ª.  

C 

8ª. 

D 

Total 

de 

alunos 

31 31 31 30 26 38 37 30 23 23 29 27 

 

b) Ensino Médio: 

Matutino: 

Classe / 

Turma 
1º. A 1º. B 1º. C 2º. A 2º. B 3º. A 3º. B 

Total de 

Alunos 
37 35 42 40 38 40 42 

 

Noturno: 

Classe / 

Turma 
1º. D 1º. E 2º. C 2º. D 3º.  C 3º. D 

Total de 

Alunos 
34 36 37 34 41 39 

Fonte: Plano Escolar Anual da unidade 2011 

 

Os quadros acima indicam que 570 alunos são atendidos no Ensino 

Fundamental II e 495 no Ensino Médio, totalizando 1065 alunos com idade escolar 
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entre 11 e 30 anos. Neste último nível, as classes têm em média 40 alunos, o que 

pode dificultar o trabalho do docente, que deve atender às diferenças individuais por 

parte dos alunos.  

A grade curricular do Ensino Médio – Formação Básica (período matutino) foi 

homologada pelo supervisor de ensino em janeiro / 2011, sendo definida a carga 

horária semanal de 32 horas/aulas semanais. Há também a diminuição da hora/aula 

de 50 minutos no período matutino para 45, no período noturno.   

A matrícula é facultativa para a disciplina de Espanhol, sendo oferecida fora 

dos horários regulares das aulas, de acordo com documento da Diretoria de Ensino 

da região. 

O levantamento de dados junto à Coordenação Pedagógica também apontou 

para os seguintes resultados sobre o Fluxo Escolar, referentes ao ano letivo de 

2010:  

 No. Alunos Porcentagem 

Total de Matrículas 1148 100 

Transferidos 97 8,44 

Evadidos 27 2,35 

Retidos 137 11,9 

Aprovados 869 75,6 

Fonte: Plano Escolar Anual da Unidade 2011 

 

As principais razões informadas pelos gestores, que constam também do 

Plano Escolar, sobre a evasão escolar são: trabalhar para sustento próprio e da 

família e exaustão da maratona diária. A escola tem adotado a seguinte postura 

quanto a ausência dos alunos a fim de evitar a evasão escolar: pais ou responsáveis 

são informados sobre a frequência do filho e convidados a comparecerem à escola; 

o coordenador avisa o aluno sobre sua baixa frequência e o informa sobre seu 

direito de reposição. Caso essas atitudes não resultem no regresso do aluno à 

escola, o Conselho Tutelar do município é acionado, normalmente após os 

Conselhos de Classe / Ano quando se identificam os alunos ausentes. Em casos 

mais graves, a direção da escola entra em contato mensal ou semanal com o 
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Conselho Tutelar. O resultado dessas ações tem sido positivo na medida em que 

alguns alunos retornaram à escola e obtiveram sucesso no final do ano letivo, 

segundo o Plano de Ensino de 2011 e as Coordenadoras Pedagógicas da escola.  

Os índices de evasão e de transferências podem ser considerados baixos (ao 

redor de 10%), assim como os de reprovados, se observados somente do ponto de 

vista estatístico. Mas, quando se atenta para os dados brutos constata-se que são 

aproximadamente 200 jovens nessa situação. Desses, 110 alunos são retidos na 

série anterior, o que corrobora os dados atuais do governo (INEP/2011) sobre os 

índices de reprovação no Ensino Médio. 

O depoimento de alguns docentes sobre esta questão indica a forte tendência 

ao abandono escolar nos finais dos dois primeiros trimestres letivos, após a 

publicação dos resultados bimestrais, quando o aluno pressupõe a sua eventual 

reprovação. 

De acordo com a Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio, no que tange 

ao processo de avaliação, os alunos são avaliados diariamente. Porém as notas são 

lançadas somente bimestralmente no sistema de Avaliação da Prodesp, e em 

seguida é elaborado o Boletim com os conceitos bimestrais. Ao final do ano letivo, é 

lançada a Média Final, quando se define se o aluno foi promovido ou retido.  

Os alunos / pais são informados sobre seu desempenho nas Reuniões de 

Pais, bimestralmente, por meio do Boletim Eletrônico e Ficha Cadastral.  

As comunicações com a comunidade são feitas sempre através de circulares 

escritas entregues aos alunos, que devem encaminhá-las para seus responsáveis. 

Algumas dessas informações são realizadas por meio da imprensa local. A escola 

não participa de redes de relacionamento social e seu blog está desativado.  

A média obtida no ENEM 2010, com 56,7% dos alunos da 3ª. Série do Ensino 

Médio participantes da prova foi 544,05, colocando-a em 8769º. lugar no ranking 

geral do país.  

De acordo com o INEP, a média geral no país foi 537, o que coloca essa 

escola pouco acima da média no que se refere ao exame do ENEM 

(MEC/INEP/ENEM/2010). No entanto, quando se analisam os resultados do Estado 

de São Paulo, a escola está dentro da média, uma vez que a média do Estado foi de 

561 pontos. Ou melhor, esta escola pode ser considerada “mediana”. 

De acordo com o Censo Escolar 2010 (INEP/2011), o país possui 

aproximadamente 194 mil estabelecimentos de ensino básico atendendo a uma 
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clientela de 51,5 milhões de estudantes. Destes, aproximadamente 8.350 milhões 

cursam o Ensino Médio, sendo a rede estadual responsável por 85,9% das 

matrículas, enquanto a rede privada por 11,8%. 

De acordo com os dados referentes ao ENEM 2011 (MEC/INEP/ENEM2011), 

esta escola encontra-se dentro da média das escolas com Ensino Médio no Brasil. 

Seu melhor resultado deu-se em redação com 576,44 pontos e a pior, em ciências 

da natureza, com 487,41 (MEC/ INEP/ 2011) 

No que tange à série histórica da evolução do Índice de Desenvolvimento do 

Estado de São Paulo (IDESP), a escola apresenta os seguintes índices, de acordo 

com o Plano Anual de 2011: 

 

 IDESP 

2007 

META 

2008 

IDESP 

2008 

META 

2009 

IDESP 

2009 

META 

2010 

IDESP 

2010 

META 

2011 

E. F II 3,36 3,46 3,16 3,27 3,56 3,67 3,11 3,29 

E. 

Médio 

1,41 1,51 2,45 2,55 1,93 2,04 1,91 2,09 

Fonte: Plano Escolar Anual da unidade 2011 

 

As observações sobre as quedas dos índices se referem principalmente à 

evasão escolar no ensino médio (noturno) e à reprovação nas 1as. Séries do ensino 

médio, o que afeta o fluxo que compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação 

do Estado de São Paulo (IDESP). 

O quadro abaixo apresenta o registro e distribuição, por nível de desempenho 

da escola, do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

(SARESP / 2010): 

  
Disciplinas 

Abaixo do 

esperado 
Básico Adequado Avançado 

8ª. Série F. 

II 

L. Port. 0,2368 0,5132 0,2368 0,0132 

Matem. 0,2500 0,5526 0,1711 0.0263 

3ª. Série E. L. Port. 0,3309 0,3813 0,2734 0,0144 
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M Matem. 0,5036 0,3669 0,1151 0,0144 

 Insuficiente Suficiente Avançado 

Fonte: MEC/SARESP/2010 

Este quadro indica a necessidade de melhoria nessas duas áreas (Língua 

Portuguesa e Matemática) sem deixar de lado as demais. Embora o Ensino 

Fundamental tenha avaliações dentro da média (50%) para o nível Básico, no 

Ensino Médio a situação piora, especialmente na área de Matemática.  

Ao observar os índices, nota-se que a maioria dos alunos da 3ª. Série do Ensino 

Médio apresenta resultados muito abaixo do esperado. Esta situação indica a 

necessidade de revisão dos planejamentos e de estratégias desenvolvidas pelos 

docentes a fim de melhorar o desempenho e o aprendizado dos alunos.  

De acordo com a diretora, às segundas feiras no período da tarde ocorrem os 

Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC´s) que também servem para o 

atendimento por parte do corpo docente aos pais dos alunos, ou mesmo aos alunos 

caso apresentem alguma dificuldade que não possa ser resolvida em sala de aula. 

Este procedimento contraria o objetivo desse espaço que deveria ser específico para 

o desenvolvimento profissional dos docentes. 

 

3.2.3 - Os Alunos 

 

Muito embora a escola fique no centro da cidade, a maioria dos alunos 

provém da zona rural e de bairros afastados. Observa-se que todos tem acesso aos 

meios de comunicação, rádio e TV, porém a minoria possui computadores em suas 

casas, por isso o contato com a informática se dá na escola, na sala de informática 

ou em lan houses.  

Especificamente quanto aos alunos da 1ª. Série do Ensino Médio, de acordo 

com dados coletados no questionário aplicado, com o objetivo de caracterizar a 

clientela atendida nessa série, dos 213 alunos matriculados somente 131 (61,5%) 

participaram da pesquisa e responderam ao questionário. Os demais alunos (38,5%) 

não estavam presentes no dia da aplicação do questionário, o que indica que há um 

alto absenteísmo nessa série. 
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Os alunos encontram-se matriculados em dois turnos escolares: matutino 

(127) e noturno (96) e estão divididos em cinco (05) turmas: três (03), no período da 

manhã e duas (02), no período da noite. Somente 97 (76,3%) do primeiro turno e 34 

(35,4%) do segundo responderam ao questionário. Os demais estavam ausentes no 

dia. Pode-se concluir que a maior procura e presença dos alunos se dão no período 

matutino, contrariamente ao período noturno, que apresenta maior índice de falta 

dos alunos.  

Pode-se concluir que a maioria dos alunos estuda e frequenta o período 

matutino, não necessitando trabalhar nos dois turnos do dia, em contraposição aos 

alunos do período noturno, que trabalham o dia inteiro e não tem ânimo ou 

condições físicas para ir para a escola no período noturno. Daí o maior índice de 

ausência e evasão. 

No que se refere à idade, a maioria dos entrevistados encontra-se entre 15 

anos e 16 anos perfazendo um total de 111 alunos (84,7%).  Três alunos têm 14 

anos; nove têm 17anos, cinco têm 18 anos e três, não responderam.  

Quanto à divisão por sexo, nota-se certo equilíbrio: 62 meninas e 67 meninos, 

assim como no que tange à raça declarada. Dois alunos optaram por não responder 

sobre sua sexualidade. Dos 131 alunos, 62 (47,3%) se consideram brancos, 56 

(42,7%) pardos e 12 (9%) negros. Um aluno não respondeu a essa questão.  

A maioria dos alunos reside na zona urbana da cidade: 120 alunos (91,6%) e 

onze alunos (8%) residem na zona rural.  

No que tange à escolaridade paterna, grande parte dos alunos informou que 

seus pais cursaram até o Ensino Médio (48,8%), seguidos pelos pais que cursaram 

o Ensino Fundamental II (21,3%) e Ensino Fundamental I (19,8%). Somente sete 

(07) alunos afirmaram que seus pais possuem curso superior, sendo que destes dois 

(02) apontam que seus pais realizaram Pós Graduação. 

De acordo com os dados levantados, a escolaridade materna não é muito 

diferente da paterna, muito embora os alunos tenham declarado que 11 (8%) das 

mães completaram cursos superiores e duas, Pós Graduação. O número de mães 

que concluíram o Curso Médio é menor que o paterno (50 ou 38%) e, maior no 

Ensino Fundamental (60 ou 45%).  

No que se refere ao número de pessoas que residem junto ao adolescente, os 

dados revelam que a maioria habita com quatro (04) pessoas ou mais (74,8%). 
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Quanto ao número de pessoas que trabalham em casa, a maioria dos alunos 

indicou duas (02) pessoas, pai e mãe (35,8%), seguidos de um número significativo 

de alunos que responderam serem três (03) as pessoas que trabalham em sua casa 

(27,4%), o que indica que além dos pais, alguns alunos também trabalham.  

A grande maioria (96,9%) dos alunos cursa somente a 1ª. Série do Ensino 

Médio. Dois alunos responderam que cursam ou cursaram o Profissionalizante.  Da 

mesma maneira, 93,8% dos alunos sempre realizaram seus estudos em escola 

pública, cinco (05) são provenientes de escolas particulares da região, e dois (02) 

relataram que cursaram uma parte na pública e outra em escola particular. 

De acordo com o levantamento, 48 (36,6%) alunos trabalham, e destes 24 

(50%) exercem suas atividades no período da tarde, seguidos por aqueles que 

trabalham em período integral (25%). 

Dos quarenta e oito alunos que declararam trabalhar, 20 (41,6%) atuam no 

comércio e 19 (39,5%) no setor de serviços, principalmente na área do turismo 

ecológico. 

 

3.3 - Os Gestores e os Docentes 

 

3.3.1 - Os Gestores 

 

A gestão dessa unidade escolar é realizada por quatro pessoas que se 

dividem nas funções de Direção, Vice Direção e Coordenação Pedagógica, sendo 

uma responsável pelo Ensino Fundamental II e a outra, pelo Ensino Médio. O Vice 

Diretor reside no município, enquanto que os demais residem em outras cidades da 

região. 

O quadro abaixo resume os dados de caracterização levantados junto aos 

gestores dessa unidade escolar:  

 

Cargo Sexo Idade Formação Faculdade Tempo 

de 

Form. 

(anos) 

Tempo de 

atuação no 

Ens. Médio 

(anos) 

Tempo 

na 

escola 

(anos) 
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Dir. 

F 56 

Estudos 

Sociais 

Pleno 

Inst. de 

Educação 

da região 

33 
Não 

respondeu 
02 

Vice M 48 História Claretiano 23 23 04 

Coord. 

Fund. II 
F 38 

Letras e 

Pedagogia 

Fundação 

da região 
10 10 03 

Coord. 

Ens. 

Médio 

F 40 Letras 
Fundação 

da região 
10 05 06 

 

O que se nota no quadro acima é a predominância do sexo feminino nessas 

funções, uma vez que somente o vice-diretor é do sexo masculino. Isto indica que a 

profissão docente parece ainda estar diretamente vinculada à figura feminina.  

Esses gestores têm idade por volta dos 40 anos, o que indica que são 

pessoas maduras, muito embora tenham tempo de formação, de atuação no Ensino 

Médio e na escola, bastante diferenciados.  

Um dado interessante de se notar é que a diretora tem mais idade e mais 

experiência (33 anos), mas está somente há dois anos nessa escola. Isto pode 

indicar que houve uma mudança no estilo de gestão recentemente, sendo ainda 

novidade para o corpo docente que atua há mais tempo na escola. Além disso, os 

professores podem ainda estar em fase de adaptação com esta modificação.  

Outra semelhança entre os gestores além da faixa etária é que todos 

possuem formação na área de Humanidades. No que tange aos níveis em que 

atuam, um ministra aulas para o Ensino Médio. Os demais atuam também no Ensino 

Fundamental II, concomitantemente.  

Quanto ao tempo de atuação no Ensino Médio, um dos gestores não 

respondeu alegando não exercer a função de docente. Aquele que atua há menos 

tempo, o faz há 05 anos junto a este nível de ensino. 

Ao comentar os índices das avaliações, os gestores se revelaram atentos e 

preocupados com sua melhoria. Da mesma maneira, a preocupação também se 

refere aos índices de aprovação dos alunos egressos da 3ª. Série do Ensino Médio 

nas universidades, tanto que a cada ano fazem questão de divulgar nos meios de 
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comunicação as taxas obtidas. Nesse sentido, o foco está não somente na formação 

do cidadão, mas na preparação para a continuidade dos estudos em nível superior.   

Todos realizaram cursos após a formação inicial, de extensão, 

aperfeiçoamento e Pós-graduação “lato sensu”. Entre esses cursos, encontra-se o 

de Pedagogia e especialização em gestão escolar, o que revela a percepção da 

necessidade de aprimoramento para o exercício dessa função. Por outro lado, pode 

se levantar a hipótese que tenham realizado esses cursos por exigência da nova 

legislação. 

Um dos gestores realizou cursos externos à rede pública. Três relatam ter 

realizado cursos pela rede pública estadual de ensino, os quais enfocavam 

diretamente o Ensino Médio. Dois referem-se ao curso “Ensino Médio em Rede”, 

“Rede do Saber”, “Projeto de Apoio Curricular”.  

No que se refere ao número de anos de atuação na rede pública, um está há 

dez (10) anos, outro há onze (11) anos no Estado e há treze (13) anos na Prefeitura 

Municipal de outra cidade, o terceiro há vinte e três (23) anos e o último, há vinte e 

cinco (25) anos. 

 As duas Coordenadoras, quando solicitadas a preencherem o questionário 

de completar frases, o realizaram prontamente. No entanto, tanto a Diretora como o 

Vice-diretor não se encontravam na unidade, naquele momento, o que impediu que 

todos respondessem o questionário. O vice-diretor encontrava-se em férias.  

 

3.3.2 - Os Docentes 

 

Os cinco docentes mais “votados” pelos alunos como bons professores 

responderam, inicialmente, a um questionário de caracterização, foram entrevistados 

pela pesquisadora e responderam o questionário de completar frases. 

Abaixo a tabela apresenta a distribuição das características dos docentes 

entrevistados, por ordem de escolha pelos alunos; do 1º. ao 5º. na seleção de 

melhores professores: 
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Prof. Sexo Idade Graduação  Faculdade Tempo 

de 

form. 

(anos) 

Tempo 

no Ens. 

Médio 

(anos) 

Tempo 

de 

atuação 

na 

unidade 

escolar 

M M 44 Biologia USC 17 09 08 

C M 48 Geografia UNESP 23 23 23 

J F 31 Letras Na região 10 08 08 

L  F 41 Letras Na região 19 10 19 

R M 33 Matemática USP 09 09 09 

 

O Prof. M. realizou cursos da rede e da UNESP, citando como importante 

para sua formação a participação em um Ciclo de Palestras nessa instituição.  

O Prof. C., por sua vez, relatou atuar no Ensino Médio desde sua graduação. 

Realizou cursos pela rede e externos. Aponta o curso “Ensino Médio em Rede”, 

como um dos cursos mais importantes para sua formação profissional.  

A Profa. J. fez cursos de especialização, além da Licenciatura em Pedagogia, 

além de alguns oferecidos pela Rede Estadual e, outros realizados na USFCAR, 

UNESP e USP. Cita “Ensino Médio em Rede” e “Teia do Saber” como importantes 

para sua prática e formação. 

A Profa. L. relatou ter feito curso de especialização além da Licenciatura em 

Pedagogia, sempre externos à rede, em Instituições de Ensino Superior da região. 

Considera o curso “Ensino Médio em Rede” como importante para sua formação 

profissional.  

 O Prof. R. comenta ter participado de cursos pela Rede Estadual citando o 

“MatMídias” como relevante, especialmente por apresentar formas de  trabalho mais 

diversificadas. Atua há nove (09) anos na rede estadual e há quatro (04) anos na 

Municipal. 
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O que se pode depreender do quadro acima é que os Bons Professores, de 

acordo com a escolha dos alunos da 1ª. Série do Ensino Médio e também indicados 

pelos gestores da unidade escolar, são pessoas maduras, uma vez que todos estão 

acima dos 30 anos de idade.  Pode-se atentar para o fato de que os dois primeiros 

estão na faixa dos 40 anos, e são formados há mais de 15 anos. 

Outro ponto a ser observado é que há dois professores que “sempre” 

exerceram a docência nessa unidade, um deles inclusive atuando há 23 anos no 

Ensino Médio. São, portanto, profissionais experientes no exercício da docência 

nesse segmento de ensino. 

Além disso, vale ressaltar que três dos docentes são da área de 

Humanidades, um da área de Ciências da Natureza e outro, da Matemática. Dentre 

esses, duas professoras são da área de Letras, ministrando aulas de Língua 

Portuguesa e Estrangeiras, o que pode indicar que os alunos percebem a 

importância do conhecimento dessa área, uma vez que trabalham com a nossa 

língua e com as estrangeiras tão necessárias ao ingresso e permanência no 

mercado de trabalho atual. 

Por fim, nota-se que dois desses docentes têm formação em universidades 

reconhecidas, como UNESP e USP, o que pode apontar que os alunos conseguem 

perceber que um bom curso de graduação pode resultar em bom desempenho em 

sala de aula. 
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Capítulo IV 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Ao propor dois grandes eixos neste trabalho – O BOM PROFESSOR / 

ENSINO MÉDIO – como direcionamento da coleta de dados e da elaboração dos 

instrumentos como os questionários e o roteiro de entrevistas, pretende-se 

identificar, a partir das respostas dos docentes, os seguintes aspectos: a) como se 

dá a relação professor-aluno; b) os principais desafios enfrentados pelo professor no 

exercício da docência; c) as estratégias e recursos por eles utilizados para enfrentar 

os desafios e, d) o significado atribuído pelo docente ao seu trabalho com jovens do 

Ensino Médio. 

Quanto à concepção do que é ser Bom Professor, o objetivo foi compreender 

como o próprio Bom Professor concebe sua prática, como se percebe como Bom 

Docente escolhido por seus alunos, em seu cotidiano escolar, e refletir sobre a 

importância de seu papel na vida dos adolescentes. 

A análise das respostas destes docentes escolhidos por seus alunos e seus 

pares como Bons professores ajudaram a reconstituição de um retrato da realidade 

cotidiana do docente do Ensino Médio nos dias de hoje. 

A apresentação dos dados foi organizada de acordo com as categorias de 

análise buscando compreender as relações dos professores com os alunos, 

gestores, pais e comunidade docente bem como a formação e recursos necessários 

ao exercício profissional. Nesse sentido, são três as categorias elaboradas com 

base nas falas desses profissionais, assim como no exame de documentos: 

dimensões relacional, profissional e pedagógica. 
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4.1 - O Contexto dos dados 

 

A análise dos dados documentais da escola, localizada no interior do Estado 

de São Paulo revela que a infraestrutura é adequada ao desenvolvimento de suas 

atividades, para atender a população urbana e rural na faixa etária de 11 a 30 anos, 

nos três períodos escolares.  

O índice de matrículas dos alunos do Ensino Médio indica que o período 

matutino é o mais procurado, uma vez que a maioria dos alunos não necessita 

trabalhar em tempo integral para se sustentar.  

A escola apresenta baixo índice de evasão, revelando que a política de 

comunicação aos pais e, se necessário, ao Conselho Tutelar do município tem 

funcionado a contento e, em alguns casos, revertido o processo de evasão. No 

entanto, este mesmo índice influencia negativamente o índice de desenvolvimento 

básico da Educação (IDEB) porque na composição deste índice, entra a questão do 

fluxo.  

O índice de reprovação pode ser considerado baixo se analisado somente do 

ponto de vista estatístico. Entretanto, os dados brutos, se analisados 

criteriosamente, apontam para o fato de que são, praticamente, quatro (04) salas de 

aulas reprovadas anualmente, quando a média de aluno/sala é de 35 alunos. Este 

dado respalda as pesquisas realizadas na área do Ensino Médio que indicam ser a 

reprovação uma das questões a serem enfocadas pelas políticas públicas para esse 

segmento educacional.  

A escola pode ser considerada “boa” em comparação às demais da região por 

apresentar avaliações positivas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). No 

entanto, o desempenho dos alunos, quando se analisa os resultados do Estado de 

São Paulo, coloca esta escola na média.  Mesmo assim, o índice nessas avaliações 

tem apresentado melhoria nos últimos anos: de 520,47 em 2010, subiu para 554,06 

em 2011 (MEC/INEP/ENEM).  

O mesmo não se pode dizer do Índice de Desenvolvimento da Educação do 

Estado de São Paulo (IDESP) que situa a escola abaixo das metas estipuladas e 

indica a necessidade de melhoria mais acentuada na área de Matemática, uma vez 

que a maioria dos alunos da 3ª. Série do Ensino Médio encontra-se abaixo do 

esperado quanto ao seu desempenho. Diferentemente do que acontece com Língua 

Portuguesa, em que a maioria conseguiu atingir a média. Este pode ser um dos 
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indicadores sobre os motivos pelos quais os alunos escolheram dois docentes dessa 

área como “bons” professores, para a pesquisa. 

O corpo docente é experiente. São poucos os professores que têm pouco 

tempo no exercício profissional (menos de três anos). A maioria exerce a docência 

há mais tempo, na prática de sala de aula.  

Ressalta-se a necessidade da retomada dos objetivos dos Horários de 

Trabalho Pedagógicos Coletivos (HTPC), uma vez que eles têm sido utilizados para 

outras finalidades além das expressas pela Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas (CENP). Este é fundamentalmente um horário caracterizado como 

“espaço de formação continuada dos educadores, para estudos, discussão e 

reflexão do currículo e melhoria da prática docente”. De acordo com alguns 

professores, o HTPC nessa escola também serve para realizarem atendimentos a 

alunos e pais. 

A análise dos dados obtidos com o questionário aplicado aos alunos indica 

que a maioria frequenta o período matutino e não necessita trabalhar em período 

integral. O maior índice de ausência às aulas ocorre no período noturno, uma vez 

que são alunos que trabalham o dia inteiro. São estes também que mais abandonam 

a escola. A maioria dos alunos quando trabalha, exerce sua atividade profissional no 

período vespertino, no comércio ou no setor de serviços.  

A maioria dos alunos encontra-se na idade adequada para essa série, entre 

15 e 16 anos, muito embora existam 20 alunos fora da faixa, por conta de 

reprovações anteriores ou evasão e retorno ao ensino.  

Nessa 1ª. Série do Ensino Médio há um predomínio de alunos brancos que 

residem na zona urbana, que sempre frequentaram a escola pública, cujos pais 

concluíram o Ensino Médio e mães que frequentaram, em sua maioria, somente até 

o Ensino Fundamental II.  

Os jovens submetidos ao questionário são, em sua maioria, provenientes da 

escola pública, com características diferenciadas no que se refere aos aspectos 

econômicos e sociais dos jovens de escolas particulares. Nesse sentido, o parecer 

15/98 do Conselho Nacional de Educação define que as escolas públicas devem 

construir sua própria identidade, de maneira a atender às necessidades do público a 

que se destina e a reconhecer a desigualdade de sua origem social. 

Quanto à escolha dos “Bons Professores”, os alunos indicaram professores 

que exercem a profissão há mais de nove anos; ou seja, professores experientes e 
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representantes das três áreas de ensino, de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM): dois de Ciências da Natureza, Matemática 

e suas Tecnologias; um de Ciências Humanas e suas Tecnologias; e dois de 

Linguagens, Códigos e Tecnologias; ou seja, um de Biologia, um de Matemática, 

dois de Língua Portuguesa e um, de Geografia.  

Cabe ressaltar que o 5º escolhido (Matemática) é o mais novo na profissão, e 

que o professor mais votado (Biologia) é também o mais novo nessa unidade 

escolar, o que pode sugerir a utilização de estratégias diferenciadas e inovadoras no 

exercício da docência em comparação com os demais professores da escola e do 

Ensino Médio, conseguindo atrair mais a atenção dos alunos.   

Quanto aos gestores, pode-se considerá-los profissionais experientes tanto 

na docência quanto na gestão da rede pública estadual ou municipal. Vale ressaltar 

que, exceto o vice-diretor, os demais não residem no município, mas em outro, que 

fica próximo, mas é menor em extensão territorial e populacional, com menor 

mercado de trabalho. Isto indica a necessidade de locomoção diária desses 

gestores, em busca de melhores condições de trabalho.  

Formados na área das Humanidades e com bom tempo de atuação na 

educação, os gestores buscam atualização constantemente, tanto na rede pública 

quanto fora dela. Parecem conscientes de que precisam de aprimoramento 

continuamente para o melhor exercício de sua profissão. E, da mesma maneira, 

buscam incentivar os alunos a continuarem seus estudos em nível superior 

reforçando a importância da participação nos Exames Nacionais, como o ENEM, e 

nos vestibulares. 

 

4.2. Dimensão Relacional  

 

4.2.1. As relações do Professor com os alunos 

 

O professor é a figura central e fundamental para que os alunos possam vir a 

dirigir o seu próprio processo de aprendizagem, de maneira criativa e inovadora. A 

disponibilidade do professor para procurar alternativas diferenciadas é essencial 

para que a prática esteja mais adequada à realidade e à faixa etária com a qual 

trabalha. Ou melhor, não adianta reproduzir a mesma aula da mesma maneira todos 

os anos. Faz-se constantemente necessária a reflexão sobre os fundamentos das 
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disciplinas, sobre a prática docente cotidiana, seu replanejamento e adequação dos 

conteúdos às mudanças sociais.  

Este processo possibilita ao docente o desenvolvimento de um olhar especial 

e específico ao indivíduo (aluno) que se coloca diante dele e que, certamente, 

possui conhecimentos tanto quanto o próprio professor. A valorização do aluno deve 

estar presente no cotidiano do docente.   

Cunha (1986) considera que boa parte da relação entre professores e alunos 

é pré-determinada socialmente, de acordo com os valores e padrões de 

comportamento de determinada época. E entende que essa relação é permeada por 

questões também institucionais. Ou seja, os comportamentos adequados ou 

inadequados são definidos “a priori”, face à realidade estabelecida.  

A análise das falas dos professores entrevistados revela que para ser Bom 

Professor, neste momento e local, é necessário conseguir estabelecer um bom 

relacionamento com seus alunos sem que, no entanto, a exigência de dedicação aos 

estudos e a atenção às aulas seja descartada.  

Freire (2011) entende o processo de educar como uma relação de mão dupla 

entre os protagonistas da cena (professor – aluno), em que ambos aprendem 

concomitantemente. Pode-se observar na fala de um dos docentes entrevistados 

que esta é uma concepção presente nesta realidade escolar, uma vez que a 

professora de Língua Portuguesa define como Bom Professor o ser que “ ensina e 

aprende”. 

O processo de ensinar nasce da percepção que a aprendizagem ocorre 

internamente em ambas as partes inerentes a este processo (professor–aluno) e, 

que consequentemente tem a finalidade de produzir no aluno a curiosidade, 

tornando-o um pesquisador e criador. As falas abaixo revelam que o Bom Professor 

se preocupa com o interesse dos alunos pelo conteúdo: 

“[...] Encantar, ter significado, fazer ter sentido (para os alunos)” (J.) 
 
“[...] Conseguir a atenção dos seus alunos, de conseguir interagir, de trazer 
(o conteúdo) de uma forma que os alunos tenham interesse”. (R.) 
 

Ensinar é manter o aluno interessado, é criar novas possibilidades de 

apresentar o mesmo conteúdo curricular. É manter a atenção dos alunos e fazer 

com que aquele determinado conteúdo desperte o interesse e a curiosidade. Ensinar 

é assegurar o direito de aprender. Como um dos professores comenta: “é provocar, 

é instigar!” 



67 
 

Nesse sentido, o professor necessita criar e recriar constantemente sua forma 

de atuar junto a seus alunos, procurando atender às novas demandas da sociedade 

moderna. Consciente, reflete sobre sua forma de ministrar aulas, sobre novas 

possibilidades e também sobre alternativas para melhor ensinar alunos que 

apresentem maiores dificuldades. Torna-se, consequentemente, seu próprio artesão 

na medida em que se refaz cotidianamente, de modo a buscar e perceber quais os 

reais interesses e fatores mais motivadores para os adolescentes. 

A fala abaixo revela uma característica importante no exercício da docência 

que é a reflexão sobre sua prática, a preocupação e o comprometimento do 

professor com os alunos, no que se refere ao conteúdo e suas atitudes:  

 

“[...] Quando deitado, antes de dormir, você repassa o dia, né? Aquilo fica, 
fica... Eu fico procurando. Deveria ter feito de uma forma diferente. Até que 
ponto eu errei? Ou foi só erro dele? (aluno). Se o erro foi meu... Não. Vou 
conversar com ele. Não gosto de deixar coisa num mal entendido”. (C.) 

 

Os docentes entrevistados consideram que a relação que estabelecem com 

os alunos deve ser a mais afetiva possível. Afetiva aqui entendida no sentido de 

afetar o outro, de mobilizar o outro para algo. Parecem conscientes de que o 

respeito ao outro e aos saberes dos alunos é fundamental. Da mesma forma que 

destacam a questão pedagógica que está presente e permeia todo esse 

relacionamento.  

É fundamental, segundo opinião dos docentes, o estabelecimento de um 

vínculo para obter a atenção dos jovens e conseguir êxito na aprendizagem. Da 

mesma maneira que não querem ser vistos como “monstros”, mas ressaltam a 

necessidade de exigência: 

 

“[...] tentar entender o aluno, a dificuldade que ele tem e, a partir disso, você 
sabendo da dificuldade, tornar uma coisa mais na base da amizade, tentar 
criar um vínculo... Não daquele professor que é monstro, né? É conversar, é 
dar bronca, é fazer piada, mas é, é exigir”. (C.) 
 
“[...] eu brinco com eles, ao mesmo tempo sou brava... Então, eu tento 
conquistá-los para mim (sic) conseguir dar a matéria” (L.) 

 
Entendem também que a exigência quanto às atitudes frente ao estudo são 

necessárias para que a relação não caia no paternalismo e na “amizade” pura e 

simples. Reconhecem que têm um papel diferenciado perante os alunos e que 
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podem exercê-lo de modo agradável. Ao realizar seu trabalho com tranquilidade e 

firmeza, sua autoridade é reconhecida pelos alunos.  

Eles compreendem que a aula transcorre de maneira mais tranquila e 

agradável quando se preza o respeito. Respeito por parte do docente ao aluno que 

necessita aprender.  Alunos estes com vivências diferenciadas, com expectativas 

diversificadas frente ao processo de ensino aprendizagem.  

O respeito pelos alunos é comum, nos depoimentos de todos os docentes 

entrevistados. 

 “[...] Respeitando cada um” (L.) 
 
 “[...] Ter noção de direitos e deveres. Respeito mútuo, sabe?” (J.) 

 
Os docentes, cientes desse fator, apontam também a necessidade do 

estabelecimento da empatia como um dos fatores preponderantes, conforme os 

depoimentos abaixo:  

“[...] Professor não pode ser arrogante, não pode achar que sabe tudo. 
Professor tem que ser simpático. Então, lá na frente, eu brinco com todo 
mundo, do pior ao melhor aluno [...]” (M.) 
 
“[...] Tornar uma coisa mais na base da amizade... É o aluno não ter medo 
de falar: professor, eu não entendi. Professor pode falar de novo? Então, eu 
procuro ser muito aberto, nesse aspecto... É mais na relação... É você ficar 
insistindo e também fazer de tudo pra não desistir do aluno [...]” (C.) 
 

Importante destacar aqui a parte final do depoimento de C. que procura vários 

meios para “não desistir do aluno”. 

Com a finalidade de tornar essa relação “prazerosa” e sem contratempos para 

os dois lados, um dos docentes menciona a estratégia de fazer “tratos”, contratos 

verbais, com seus alunos desde o 1º. dia de aula: 

 
“[...] eu faço contrato com eles no 1º. dia de aula. Eu falo assim; “pessoal, 
eu não ligo que (vocês) conversem, se eu tiver passando na lousa. Vocês 
podem até se matar ai, mas eu não vou ligar. Vocês podem conversar à 
vontade. Mas, na hora que eu for falar, esquece! Aí, eu vou estar falando, 
vocês vão ter que respeitar isso. E (eles) respeitam.” (M.) 

 

Da mesma maneira, uma das professoras comenta que na verdade os alunos 

são instigados a participar da aula. Diz que procura fazê-los compreender que sua 

participação é importante, sem que o aluno se sinta coagido e de forma que possa 

se sentir à vontade para falar, perguntar, questionar e fazer comentários sobre os 

temas desenvolvidos.  
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“[...] Então, eu tento não só passar o conteúdo, mas dividir com eles as 
experiências.” (L.)  

 
Na verdade, os docentes consideram que uma relação desenvolvida com 

base no respeito e na liberdade de expressão, no que tange a aprendizagem, é 

fundamental para que o processo de ensino possa transcorrer de maneira 

adequada. Da mesma forma, a falta de respeito ou compreensão para com o aluno 

pode surtir efeitos desagradáveis e de difícil resgate da relação, inclusive com o 

grupo de alunos:  

“[...] você pega e maltrata um aluno, pode ser que seja mesmo um 
indivíduo, a sala toda toma a dor do aluno, porque eles são amigos, então 
você queimou seu filme com a sala.” (M.) 

 
O estudo de Cunha (1986) reforça as falas acima ao afirmar que “acreditar 

nas potencialidades do aluno”, preocupar-se com ele e com sua aprendizagem são 

características do Bom Professor, assim como a manutenção de um bom 

relacionamento com o grupo de jovens.  

A busca pela aproximação do jovem, de seus hábitos, interesses, linguajar é 

importante para que o docente possa trabalhar conteúdos que transcendam a sala 

de aula, que sejam de interesse dos alunos e que façam parte dos temas 

interdisciplinares, como explica o professor de Biologia: 

 
“[...] eles se sentem bastante livres para chegar e perguntar as coisas mais 
obscenas possíveis. Eles perguntam sem preconceito nenhum de tudo, de 
drogas, de tudo, da matéria. Eu deixo um canal livre para eles.” (M.) 

 

Nesse momento, o professor aproveita os assuntos que os alunos trazem 

para a sala de aula, como sexualidade, drogas, e outros para trabalhar questões que 

também fazem parte do currículo de sua disciplina. Estes temas são importantes 

para que a formação dos adolescentes ocorra de maneira ética e transparente, sem 

preconceitos, seguindo as definições prescritas nos PCN´s sobre a organização 

curricular.  

Da mesma maneira, este docente comenta que conversa com os 

adolescentes no sentido de sensibilizá-los para o estudo e para evitarem o uso de 

“colas” nas avaliações.  

 
“[...] Eu já falo para eles, não colem... O que interessa é o que você 
aprendeu e você tem que ser honesto com você. Não mostrar para mim, 
nem pra ninguém!” (M.) 
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Esta fala revela uma postura ética a ser seguida pelos alunos que é ensinada 

nos momentos de avaliação. Freire (2010) considera que o ato de educar é também 

um ato ético, uma vez que o caráter formador da prática educativa é inerente ao 

processo, o que este docente procura realizar em seu cotidiano.  

O professor de Geografia, da mesma maneira, procura constantemente 

reforçar a autoestima dos alunos com a finalidade de que eles possam confiar e 

acreditar em si mesmos. E, por sua vez, desenvolverem o senso ético quanto às 

atitudes apresentadas durante o processo de avaliação.  

 
“[...] Não adianta pedir nota. Você tem capacidade de tirar a nota!  Você vai 
fazer por merecer [...].” (C.) 

 

Interessante observar que os docentes trazem essa questão à tona somente 

quando se referem aos processos de avaliação, que envolve muito a questão dos 

valores, da ética, da justiça. 

Neste momento, percebe-se claramente que a função e papel do docente do 

Ensino Médio não é somente transmitir conceitos e conteúdo, mas também formar 

cidadãos críticos (Freire, 2011). 

Outra professora expressa sua forma de entender o ensinar comentando que 

se deve dar abertura aos alunos para que eles possam produzir conhecimentos 

junto com a classe e com o professor.  

 
“[...] ele tá sendo convidado, né? (Procuro mostrar) que a participação dele 
é importante, mas (somente) se ele se sentir à vontade [...] Que ele não se 
sinta coagido [...] Tem que dar abertura para eles para que eles elaborem 
junto.” (L.) 
 

E em outro momento, ela acrescenta: 

 
“[...] Desenvolver o conteúdo mesmo que do currículo, fica mais 
interessante porque eles participam e acabam engrandecendo a aula.”(L.) 

 

E nesse sentido, os docentes consideram que devem zelar para que esse 

relacionamento se desenvolva de maneira harmônica, uma vez que o confronto 

raramente é uma estratégia que produz resultados positivos. 

No entanto, alguns ainda consideram que deve haver bastante controle em 

sala de aula quando isso é essencial para a aprendizagem dos alunos:  

 

“[...] Qual é a minha linha? Eu brinco. Adoro Piaget, mas aplico Pinochet. É 
preferível aplicar o Pinochet e ser o mais racional, o famoso professor GLS 
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(giz, lousa e saliva) do que ser o legalzinho, mas chegou no final do ano e 
não aprendeu absolutamente nada!” (C.) 
 

Vale ressaltar que este é o docente mais tempo de carreira no Ensino Médio, 

o que pode explicar certo descontentamento com os colegas que preferem se tornar 

“amigos” de seus alunos, talvez para se sentirem aceitos, talvez para evitarem o 

confronto.  

Para ele, o foco de sua atividade está na aprendizagem eficaz dos alunos e, 

embora reconheça a necessidade de cultivar um bom relacionamento, não se exime 

de sua responsabilidade que é ensinar de maneira com que o aluno efetivamente 

aprenda. Ele atribui ao professor um papel de facilitador, como ele mesmo explicita: 

 
“[...] É facilitar. Não fazer pro aluno, mas facilitar essa empatia, para que ele 
chegue e fale assim: “Olha, eu entendi”, em vez dele buscar com o colega 
ou procurar colar...” (C.) 
  

De forma geral, os docentes se mostram preocupados com a compreensão 

dos conteúdos, e tentam se aproximar deles, do que sabem e conhecem. Eles 

consideram importante a busca de conhecimentos relevantes para os alunos, e se 

mostram atentos ao que dizem e como dizem. Entendem que essa é uma forma de 

fazer os alunos se envolverem e se motivarem, e que possam vir a se “encantar” 

com a aprendizagem. 

“[...] Tento trazer aquele conteúdo para a realidade dele... Sempre que 
possível tento buscar partir deles, do que ele sabe. (J.) 
 
“[...] Antes eu queria ser autoritário, (achava) que sabia tudo. No ano 
seguinte, eu fiz o que eu não sabia. Eu não era o que sabia tudo. Eu 
buscava informação com eles. Então, é uma troca de informações. Já 
aprende com eles o que tá na moda hoje, qual o assunto deles... Então, 
você tem que estar inteirado para tentar falar a linguagem deles, senão fica 
desmotivante para eles.” (M.)  

 

No entanto, essa relação considerada essencial e necessária ao processo de 

aprendizagem sofre com as interferências dos valores diferenciados de nossa 

contemporaneidade. Ou melhor, na época em que Cunha (1986) realizou sua 

pesquisa, por exemplo, não existiam ou eram incipientes as tecnologias que 

atualmente são uma realidade em nosso cotidiano.   

Quanto a esta questão, o discurso oficial na escola é pela proibição da 

utilização dessas ferramentas em aula (celulares, ipods, Ipads, etc.) por parte dos 

alunos, uma vez que são compreendidas como fatores distratores da atenção dos 

adolescentes, atrapalhando o desenvolvimento das aulas. No entanto, estes 
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docentes parecem sensibilizados quanto a esta questão na medida em que 

percebem que essa tecnologia pode ser utilizada como ferramentas de auxílio no 

desenvolvimento dos conteúdos e, por entenderem que ajudam na concentração e 

atenção dos alunos, uma vez que fazem parte do cotidiano e são objetos de 

interesse dos jovens:  

 
“[...] Celulares com acesso à internet (poderiam ser utilizados) dentro de 
sala de aula”. (M.)  
 
“[...] a gente poderia estar aí fazendo um trabalho, usando o celular... 
Peguem a calculadora... Aí, o celular serve para isso também!” (R.) 
 

O professor da área da Matemática, principalmente, entende que se a 

calculadora já foi permitida em ambiente educacional, os celulares que possuem 

essa aplicação também poderiam auxiliar no desenvolvimento de seu conteúdo, 

tornando a aula mais atraente aos adolescentes. 

Nesse sentido, alguns dos docentes entrevistados comentam a influência da 

tecnologia na vida dos jovens, muitas vezes consideradas competidoras com as 

aulas, prejudicando seu andamento. Encaram-nas como um dos atuais desafios 

enfrentados no cotidiano escolar na educação de jovens: 

“[...] Fora daqui, eles têm um leque muito grande do uso da tecnologia. Eu 
tento adequar o conteúdo com alguma imagem, com algum vídeo.” 
(Luciana)  
 
“[...] O pessoal fala assim: “mas o aluno, hoje, sabe mais que o professor, 
mexer na internet. Mas ele mexe, pra quê? [...] Agora, você vai na internet, 
pega aquilo... Mas eles não vão na internet procurar. O que eu apresento é 
um trabalhinho que vocês preparam em casa. O certo seria eles fazerem o 
trabalho e trazer pronto. Mas não o fazem!” (Luis Claudio) 
 

Conforme explicitado acima, as tecnologias podem até interferir no 

desenvolvimento das aulas, mas o que aparece de fato é a falta de interesse do 

adolescente pelo conteúdo, mesmo que os docentes procurem desenvolver novas 

estratégias para mantê-los atentos. As tecnologias, quando presentes, e se 

utilizadas de maneira adequada podem vir a auxiliar o professor na explicação de 

seu conteúdo. 

No que se refere à percepção do adolescente como estudante do Ensino 

Médio, tanto os gestores quanto os professores os consideram de forma geral  

imaturos, precisam de auxílio para aumentar seus conhecimentos não têm 

perspectiva de futuro tanto no que se refere ao aspecto profissional quanto ao 
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pessoal, são acomodados e indisciplinados, conforme ilustram os depoimentos 

abaixo:  

“[...] Alunos imaturos e dependentes da mediação do professor “(L.) 
 
“[...] Alunos questionadores e inseguros quanto ao assunto estudo e futuro 
profissional” (R.) 
 
“[...] Inteligentes, ativos, críticos, porém muitas vezes dispersos sem 
perspectiva para o futuro, acomodados e indisciplinados.” (Coord. Ens. 
Médio) 
 

Somente dois dos professores, o de Biologia e o de Geografia, demonstram 

compreensão quanto à faixa etária da adolescência como sendo uma etapa de vida 

diferenciada, quando a criança se transforma gradualmente em adolescente, 

passando por grandes modificações tanto físicas quanto psicológicas e sociais.  

“[...] Alunos complicados pela própria natureza. Vivendo tempos difíceis em 
que passam pela transição criança/adolescente.” (M.) 
 
“[...] (Es)tá passando pela famosa revolução hormonal [...] então, essa 
compreensão, de você aceitar isso que, cada um, tá vivendo um momento... 
Eu acho que é o mais difícil.” (C.) 

 

Uma das professoras de Língua Portuguesa, por sua vez, embora entenda 

que o enfrentamento dos alunos em sala de aula seja um dos desafios a que está 

sujeita constantemente em sua prática educacional, relata gostar de dar aulas para 

essa faixa etária e justifica:  

[...] “Eu gosto mais. Eu acho mais fácil a comunicação. A criança não é tudo 
que se pode falar. E o adolescente, não. Você não precisa se policiar para 
falar e nem escutar... É mais fácil. Eles já têm formação, já tem uma 
educação. Você não precisa ficar... gritando, repetindo muitas vezes...” (L.) 
 

Shulman (1987) aponta que um dos conhecimentos necessários ao exercício 

da docência diz respeito às características da faixa etária dos alunos com que se 

atua, tanto no que se refere às questões de desenvolvimento físico, hormonal, 

quanto sobre o desenvolvimento da vida psíquica. Nessa fase especificamente os 

adolescentes voltam-se mais à vida em grupo, onde os “pares”, colegas, passam a 

ser mais importantes que os referenciais familiares.  

Uma das gestoras relembra que um dos papéis fundamentais da escola é a 

socialização, mas não só. Na verdade, depois da família, a escola se coloca como a 

segunda instância de socialização do ser humano, momento em que ele se defronta 

com outros indivíduos de outras famílias com outras culturas. Sua fala e a do 

professor de Geografia criticam o aluno adolescente que se dirige à escola somente 

para se socializar, esquecendo-se, ou deixando em segundo plano, os estudos.  



74 
 

“[...] Alunos imaturos, sem nenhuma perspectiva em relação ao futuro 
(profissão e pessoal) e não esboça interesse pelos estudos. Todavia 
acreditam que a escola seja um meio de socializar.” (Coord. Ens. Fund.) 
 
“[...] eu falo que aqui é um esporte clube.  Que vêm para namorar. Eles vêm 
jogar pingue pongue. Ele vem para conversar porque, às vezes, ele trabalha 
o dia inteiro...” (C.) 
 

Em alguns momentos, estes docentes parecem se esquecer de suas próprias 

vivências como adolescentes e de como, provavelmente, também agiam em seus 

tempos de escola. A socialização faz parte do crescimento, e os adolescentes 

necessitam dos colegas. Nesta fase da vida, questionam e criticam todos os valores 

que “herdaram” de suas famílias e os confrontam com o mundo social ampliado, a 

fim de conseguirem estruturar e construírem seu próprio sistema de valores.  

Fanfani (2010) considera que o Ensino Médio é “um grande laboratório social” 

na medida em que todos os acontecimentos sociais se refletem nessa instituição. 

Assim, a falta de trabalho, as questões econômicas, as novas tecnologias  afetam no 

desenvolvimento do trabalho docente.  

Ainda referindo-se à socialização, o professor M. tem um posicionamento 

ambíguo  ao falar das dificuldades que os alunos apresentam, especialmente do 

noturno, quanto ao interesse e atenção às aulas.  

 
“[...] É você pegar um aluno que trabalha o dia inteiro e não está com a 
menor vontade de ver alguém lá na frente falando. (Es)tá mais a fim de 
bagunçar, socializar só.” (M.) 
 

Estas falas vão ao encontro dos dados da pesquisa de Barbosa (2011) que 

indica que os adolescentes gostariam de ser ouvidos pelos adultos professores e 

revelam maturidade em suas argumentações sobre o papel da escola. Os 

adolescentes reconhecem inclusive a importância dessa instituição para a 

socialização e para o desenvolvimento de valores pessoais. Reconhecem que a 

escola é um local de encontro, mas também de formação humana. 

Da mesma maneira, o pesquisador revela que os jovens têm projetos de 

futuro, voltados para suprir suas necessidades.  

Somente um dos docentes revelou alertá-los sobre a realidade fora da escola, 

conversando com os alunos sobre vestibulares, concursos públicos... 

 
“[...] tem aluno que já é voltado para aquele papo de vestibular tudo, e esses 
não, você tem que saber... Busco na internet concursos... Quero mostrar 
para vocês a chance que você está tendo, que vocês têm... Quem não 
gostaria de ter a sua independência financeira?” (M.) 
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Ao constatarmos que esses alunos são adolescentes e, em breve, estarão 

saindo do Ensino Médio em busca de um lugar no mercado de trabalho ou um curso 

superior, nada mais adequado do que falar sobre escolhas e futuro profissional. 

No que se refere às estratégias adotadas para a docência, os professores 

relatam utilizar bastante o diálogo com os alunos, o exercício da paciência, a 

“provocação” quanto aos conhecimentos que os alunos trazem para a sala de aula, 

uma série de recursos para atrair a atenção: 

 
“[...] Às vezes, você faz... um show entre aspas para conseguir atenção. 
Você tem que “se virar nos 30”. Um desafio no sentido da valorização (do 
trabalho) que você recebe por parte dos alunos.” (R.) 
 

Os docentes discorrem sobre os desafios enfrentados em seu cotidiano 

escolar, no relacionamento com os alunos, citando especificamente a falta de 

interesse, de colaboração especialmente daqueles que cursam o noturno, além da 

concorrência com os celulares com acesso à internet que desviam a atenção.  

 
“[...] eu acho que o grande problema hoje em dia do aluno é esse, é o 
querer. Ele não quer!” (C.) 
 
“[...] Você fala assim: “leia esse texto!” “Ah, mas o ler não me dá prazer! 
Mas, você já leu? Não! Ele já nega o texto antes de ler.” (C.) 
 
“[...] e novamente é aquela tecla, né? O interesse, o estudar... É eles 
estarem novamente em casa fazendo a tarefa, a pesquisa... Eles não fazem 
a tarefa nem pesquisa. Nada!...E aí, quem fez? Gente, ninguém procurou 
nada???  Aí, entra aquela história, raríssimos os que entram (no site), os 
que fazem atividade, que comentam [...]” (R.) 
 
“[...] “Tem aqueles que não querem participar. Às vezes, você consegue 
uma participaçãozinha meio forçada.” (L.) 
 

O que se percebe acima é uma sensação de frustração e de desânimo que 

toma conta dos professores interessados em ministrar sua aula e fazer com que os 

alunos aprendam, ainda que utilizem estratégias diversificadas. Afinal de contas, sua 

profissão pressupõe a interação. Pressupõe diálogo com o grupo e cooperação do 

publico; ou seja, a participação dos alunos.  

Embora compreendam que, em boa parte, essa falta de interesse se relacione 

com a falta de perspectiva do jovem quanto ao seu futuro, a não compreensão 

quanto ao significado do que estão estudando, por mais que se esforcem para 

demonstrar, o mal estar e a sensação de impotência são companheiros frequente 

dos docentes. Muitos deles culpam os pais por não incentivá-los a estudar. Atribuem 

as dificuldades e a evasão escolar ao imediatismo do jovem deste início de século:  
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“[...] O adolescente tá sendo criado num mundo de prazer. É só prazer. 
Então, tudo tem que dar prazer... Em casa, ele não tem a palavra “não”. Ele 
vem pra escola e quando você fala “não”, ele se rebela! Ninguém falou 
“não” pra ele. Você não pode fazer isso, não pode ficar andando pela ..., fica 
sentado. Então, o professor é o chato!” (C. ) 
 

O que se depreende desta fala é que os docentes se percebem com poucas 

condições de argumentação junto ao adolescente que não quer participar ou 

estudar. Compreendem que a sociedade e os valores morais se modificaram e, às 

vezes, se sentem reféns dos jovens por não terem o respaldo tão almejado da 

família.  

Fanfani (2010) confirma essa percepção quando discorre sobre o fato de que 

as novas gerações estão mais direcionadas para o presente, o passado já se foi e o 

futuro é visto como muito sombrio e desesperançoso. Denomina essa postura de 

“alienação” ou de imediatismo como “Síndrome da desestruturação temporal” 

(Cavalli, 2003 apud Fanfani, 2010 p.45) 

O desgaste afetivo-emocional do docente frente a esta situação é muito 

grande, resultando no afastamento ou mesmo no abandono da carreira, conforme 

discorre Jesus (2007). Para este pesquisador, os níveis de stress entre os docentes 

são muito elevados, praticamente um em cada três docentes apresenta quadro de 

stress, um dos indicadores do mal estar ocasionado pelo exercício profissional.   

Fanfani (2010), por sua vez, considera que na questão relacional com o 

aluno, o docente se coloca por inteiro, com o próprio corpo, com seus sentimentos e 

emoções. “Muito mais que o conhecimento de competências, técnicas ou 

procedimentos aprendidos” (p. 70).  

Os docentes ouvidos expressam exatamente essa questão: seus sentimentos 

e emoções presentes no ato de ensinar, suas expectativas quanto ao respeito, ao 

interesse e a aprendizagem que, ao não se concretizarem, produzem uma sensação 

de frustração e mal-estar. 

 

4.2.2 As relações do Professor com a Família 

 

A família, instituição social considerada fundamental para a formação do 

indivíduo e primeira instância de socialização do ser humano, vem se modificando 

rapidamente nas últimas décadas tanto no Brasil como no mundo.  
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Algumas alterações nas legislações como a lei do divórcio, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, o reconhecimento das uniões entre 

homossexuais, entre outras, ocasionaram uma reconfiguração da estruturação 

familiar.  

Para um dos professores, as dificuldades que enfrenta no relacionamento 

com os alunos em sala de aula expressa seu pensamento sobre as famílias. De 

modo geral, os docentes entendem que a família atual tem outra constituição ou, 

então, que 

“[...] a família é totalmente sem estrutura nenhuma” (M.) 
  

Consequentemente, os docentes dos dias atuais do Ensino Médio, se veem 

obrigados a dar conta também das modificações na estrutura das famílias, o que 

nem sempre é tarefa fácil, na medida em que resvalam em valores pessoais 

constituídos durante a vida pessoal de cada um deles (professores). 

Nesse sentido, pode se perceber que eles se ressentem da ausência da 

família na vida educacional de seus alunos. Apontam a falta de consciência por 

parte dos pais da importância da educação escolar, como fatores desse 

afastamento:  

 
“[...] A falta de acompanhamento dos pais, né? Porque antigamente você 
tinha o alicerce. Falava eu não vou fazer aqui, mas alguém ia fazer ele 
fazer!” (L.) 
 
 “[...] Os pais não percebem que é importante o elo (com professores, com a 
escola)... Deixar para que você eduque. “Vê o que a senhora pode fazer, 
porque em casa eu já nem sei mais o que fazer.” (J.) 
 
“[...] Aí, o pai e a mãe não vem pra escola, mas não vai pra escola porque 
não tem essa questão da importância da escola. Então, ele (aluno) não vem 
porque o próprio pai e mãe acha que também não é importante. Quer dizer, 
quando ele coloca o filho na escola, é tipo: “conserta ele, porque aqui não 
tem conserto.” (C.) 
 

Consideram que a família atual tem delegado à escola muitas funções além 

daquelas que lhe são inerentes, como ensinar seus filhos. Os professores percebem 

que recai sobre eles também a responsabilidade de educar em seu sentido amplo, o 

que antes era realizado em casa, reafirmando considerações realizadas por Fanfani 

(2010) sobre o relacionamento com os pais e a família. Para o pesquisador, este é 

um dos problemas mais frequente para os docentes do Ensino Médio do que para 

colegas de outros níveis de ensino, uma vez que os pais parecem entender que 
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seus filhos já são crescidos e capazes de administrar seu próprio desenvolvimento 

escolar. 

Sim e não. Os alunos do Ensino Médio, em sua maioria, são adolescentes em 

desenvolvimento. Caminham para a maturidade e necessitam do acompanhamento 

de seus pais em diversos aspectos de sua vida. O mesmo se pode dizer de sua 

escolarização. São “crianças crescidas” que necessitam de apoio e orientações 

quanto ao estudo. Por isso mesmo, a legislação não os define como totalmente 

responsáveis pelos seus atos.  

Os docentes também se referem ao abandono do jovem que, ao não 

encontrar em casa orientações e diálogos, recorre à escola, aos docentes ou aos 

colegas de sala para tentar compreender e superar suas dificuldades.   

A família parece omissa para os professores nos dois lados: com seus 

próprios filhos, na questão de educar no sentido mais amplo da palavra, e também 

da não participação na vida escolar dos adolescentes.  

A modificação da estrutura familiar e a entrada da mulher no mercado de 

trabalho produziu um “vácuo” de educação e de valores, que são delegados aos 

docentes e às escolas. Assim, a função de “educar e de consertar” o adolescente 

que apresenta alguma dificuldade é estampada em sala e, os docentes nem sempre 

conseguem dar conta de seus “35 filhos” por aula. 

 
“[...] O aluno adolescente tem essa questão familiar, que a família não é 
mais aquela de antigamente.  Hoje em dia, se você chegar e falar assim: 
“quem mora com pai e mãe juntos? É minoria. Tem toda essa relação, né? 
Fica com a mãe ou fica com o pai. A mãe trabalha, ele fica longe do pai e da 
mãe.” (C.) 
 

Gatti (1996), ao discorrer sobre a questão da identidade dos docentes 

utilizando-se de dados de pesquisas, aponta que existe uma tendência desses 

profissionais de culpabilizar os próprios alunos, neste caso, adolescentes ou suas 

famílias pelo insucesso escolar indicando como causa a desintegração familiar 

(33%). E acrescenta que esta atitude “parece ser uma forte representação social que 

domina as opiniões e perspassa as atitudes e o próprio trabalho dos professores em 

nosso país”. (p. 87) 

Muito embora, não verbalizem em suas entrevistas, em alguns momentos, 

pode-se perceber que os docentes consideram seus alunos como “abandonados” 

pela família, o que gera sentimentos contraditórios. Ao mesmo tempo, em que 

julgam os alunos desinteressados e desmotivados, reconhecem que muitos ficam 
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praticamente sozinhos boa parte do dia, após as aulas. E, também que aqueles que 

frequentam o noturno estão sobrecarregados pelo trabalho.  

Um dos professores entrevistados comentou que alguns pais somente 

comparecem à escola quando a situação é complicada e as dificuldades estão 

configuradas. Na verdade, a procura pelos professores é maior no final do ano por 

parte dos pais cujos filhos apresentam risco de reprovação.  

Outro docente relatou que os pais que comparecem às Reuniões de Pais e 

Mestres aproveitam esse momento para conversar sobre o aluno e seu 

desempenho. Diz que é neste encontro que os professores podem conhecer melhor 

seus alunos, o que é muito importante.  

Por fim, um dos docentes entende que a diferença de nível sociocultural 

também interfere na relação deles com os pais, uma vez que alguns destes pais não 

têm condições mínimas para ajudar seus filhos face à pobreza cultural em que 

vivem:  

 
“[...] E aquele que não tem o pai e a mãe não sabe ler? Quando eu falo 
assim não sabe ler, não é que seja analfabeto. Não estimula a leitura em 
nada. Não tem jornal, não tem revista, não tem livro. Não tem nada!” (C.) 
 

Como estratégia de aproximação com a família, uma das docentes relatou 

enviar bilhetes nos cadernos ou nas apostilas. No entanto, não se referiu aos 

resultados alcançados por essa sistemática. 

 
[...] Mando bilhetes para os pais, deixo recado na apostilinha. (J.) 
 

A mesma professora comentou que, ao sentir necessidade de conversar com 

a família, solicita o apoio da Coordenação, caso o bilhete não funcione: 

 
“[...] Peço para a coordenadora entrar em contato com os pais. Aí é uma 
convocação mais direta” (J.)  
 

Na verdade, ela parece optar por convocar os pais com auxílio da 

Coordenação quando percebe que a estratégia acima de encaminhar bilhetes pelos 

alunos não funcionou. E, ao sentir necessidade de conversar com os pais.  

As falas acima revelam que os docentes do Ensino Médio têm pouco 

relacionamento com os familiares, embora cientes das dificuldades inerentes à 

estrutura familiar existente nos dias de hoje. Reconhecem que esse distanciamento 

dificulta o processo de conhecimento do aluno e suas potencialidades, essencial ao 

Bom professor que busca qualidade em suas ações e práticas educacionais.  
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No mesmo sentido, as falas indicam valores e crenças ainda fortemente 

arraigadas ao modelo da família tradicional e indissolúvel, muito comum até o final 

do século passado. 

 

4.2.3 As relações do Professor com os Gestores 

 

Este tópico emerge das falas dos docentes sobre o relacionamento que 

estabelecem com os gestores dessa unidade escolar. 

De acordo com alguns dos professores entrevistados, esta relação configura-

se de maneira muito delicada na medida em que se refere a colegas de trabalho, 

que exercem funções administrativas.  

Os depoimentos são contraditórios, pois alguns se dizem apoiados e 

respaldados pela equipe gestora e outros revelam falta de colaboração e frustração, 

uma vez que não se sentem acolhidos em suas necessidades:  

“[...] Eu acho que a turma de gestores... têm que dar apoio, né? E 
participar... Quando a gente tem um problema aí a gente senta e resolve. 
Mas, se você tem um problema constante, fica a desejar, né? O respaldo lá 
embaixo porque eles também não tão sabendo o que (es)tá 
acontecendo.”(L.) 
 
“[...] E a direção, assim, sempre que precisei, elas estão prontas [...]  O que 
elas podem, elas fazem.  Mandam o material [...] quanto a isso eu não 
posso reclamar.“(J.) 
 
“[...] apoio? Muito pouco, eu diria. Acho mesmo que é individual, mesmo do 
professor, porque a coordenação apoia um pouco. Direção zero.” (M.) 
 
“[...] Você não tem apoio nenhum. E eu digo não só salarialmente, que seria 
uma coisa muito importante, mas em outros itens também. Simples, como 
uma sala com 45 alunos, né?” (R.) 
 

A frustração diz respeito à questão do apoio quanto às aulas, à organização 

da escola, com relação às famílias ou mesmo com os alunos.  Além disso, há a 

queixa da falta de apoio para a realização de pesquisas, conforme expressa o 

docente que concluiu o Mestrado na área de Matemática:  

“[...] Não tenho nenhum apoio nesse sentido, para fazer pesquisa, para 
desenvolver algum tipo de trabalho”. (R.) 

 

Este depoimento indica a dificuldade na realização de pesquisas, tão 

importante para a carreira, resultando em frustração e desânimo, na medida em que 
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o docente percebe que suas habilidades, competências e desejos não estão sendo 

valorizados.  

O mesmo docente, no entanto, em outro momento, relata ter ciência de que a 

escola tem seus limites orçamentários estipulados pelo governo do Estado de São 

Paulo, tentando amenizar a crítica como forma de não se sentir tão frustrado e, 

culpabilizar outra instância social que não a gestão escolar:  

“[...] A escola tem aí um valor x para alguns professores poderem fazer 
algum curso em tal lugar, uma especialização.” (R.) 

 

Um dos docentes levanta a questão da mudança constante e frequente de 

gestores; isto é, considera complicado avaliá-los uma vez que mudam de escola e 

de função. No entanto, parece “esquecer” que estes gestores ocupam esta função já 

há algum tempo nesta unidade escolar: 

“[...] em termos de ajuda de escola, de direção, é muito confuso porque a 
direção muda, né?” (C.) 
 

Comenta a falta de organização quanto ao calendário da escola, que os 

obriga a frequentemente reorganizar o conteúdo em função de “saídas” não 

avisadas com antecedência. 

“[...] Todo dia você tem uma decepção. Você planeja isso aqui hoje. Ah, 
hoje... Hoje, vai acontecer não sei o que. Aí você tem que adiar. Daí, não 
sei o quê, tem que adiar. E como é sempre assim, você não tem uma 
semana de 2ª. a 6ª. feira, normal. Normal é estar sempre improvisando." 
(C.)  
 

No que tange ao apoio / subsídios para saída de estudos do meio, uma vez 

que estão em uma localização privilegiada com flora abundante e topografia 

diversificada, com rios e cachoeiras, os docentes argumentaram que essa não é 

uma prática frequente, pois requer o acionamento de “inúmeras” instâncias, entre 

elas a equipe diretiva e o orçamento da unidade escolar.  

Dois professores disseram que para realizar uma saída desse gênero 

necessitam acionar os pais, que normalmente não assinam as autorizações de 

saída, os alunos não entregam as autorizações aos pais, a falta de verba para 

lanches e transportes, a falta de apoio por parte da Prefeitura, e a falta de ânimo dos 

gestores para esse tipo de proposta, entre outros. 
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“[...] não dá para sair, não. É complicado. O máximo que a gente sai, às 
vezes, é ir na praça aqui para ver a formação de flores, e às vezes, fazer 
catança de insetos ou coisas do tipo. Mas não dá para ir muito longe não, 
porque fica arriscado... (falta) transporte.” (M.) 
 
“[...] como somos uma escola estadual, a Prefeitura Municipal não tem 
nenhuma obrigação de fornecer recursos para isso (saídas de estudo do 
meio). E o recurso, por exemplo, de uma excursão... Precisa de ônibus.” 
(C.) 
 

O que de fato estes docentes apontam é que não há verba prevista no 

orçamento para esse tipo de atividade que poderia ser mais utilizada, principalmente 

pelo local em que se encontram.  

Por fim, um dos docentes refere-se ao mal-estar provocado pela presença em 

sala de aula dos gestores, no ano passado, para assistirem às aulas. De acordo com 

este professor, a sensação foi muito ruim e ficou pior por não ter recebido retorno 

algum por parte dos coordenadores da escola sobre seu desempenho, ou mesmo 

sobre o que estavam observando e avaliando. 

“[...] ano passado, eles (os gestores) começaram a entrar para assistir aula. 
Eu não perguntei e também não recebi nenhuma informação. Se estava 
correto, se não estava, se poderia mudar... Não recebi nenhum feedback.” 
(R.)  
 

Certamente, a atitude dos gestores de entrarem em sala para assistir às 

aulas, sem ter havido uma combinação de antemão com os docentes informando os 

objetivos ou mesmo discutindo a estratégia a ser adotada, revela uma atitude de 

controle e não de ajuda, o que contraria as proposições sobre o papel da assessoria 

pedagógica na escola (PCNEM). 

 

4.3. Dimensão Profissional 

 

O processo de escolha quanto à carreira de docente tem sido objeto de 

pesquisas no país há algum tempo. Identificar os motivos que determinam a escolha 

da docência é foco constante de pesquisadores na medida em que eles podem 

definir a permanência ou o abandono da profissão.  

Na pesquisa de 1986, Cunha aponta que a opção pelo exercício da docência 

era diretamente relacionada à experiência de vida de cada um dos docentes. Alguns 

possuíam história pessoal com familiares que atuavam na área.  No entanto, neste 

estudo esta questão não aparece, na medida em que os professores não foram 
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questionados sobre isso. Os professores C. e M. discorrem pouco sobre suas 

histórias de vida, mas não deixam evidente a interferência desse aspecto em suas 

escolhas.  

Esses modelos frequentemente são carregados de aspectos emocionais, 

positivos ou negativos sendo, portanto, importante desvelar os fatores que 

interferem no exercício da docência.  

A fala do docente abaixo se contrapõe a esse “determinismo” de padrões, 

afirmando que desde criança sabia que iria fazer o curso de Biologia. Em outro 

momento, relata que seu objetivo primeiro era trabalhar em laboratórios de análises 

clínicas.  

 
“[...] Porque Biologia? Biologia é... Eu já desde pequeno... Aliás, acho que 
eu tinha uns seis, sete anos eu já gostava de ficar mexendo com plantas. É 
fazer experiência química, eu também sempre gostei. Aí ficava fazendo 
experiências. Eu nem sabia que Biologia existia... E, bom que coisa vou 
fazer? Não tive dificuldade nenhuma: era Biologia [...]” (M.)  

 

Este mesmo docente fala sobre a opção profissional pela docência. Comenta 

que, desde a época da faculdade, ouvia os professores discorrerem sobre o 

mercado de trabalho e orientavam seus alunos que o maior campo seria na área da 

docência e, não em outras, como os laboratórios.  

 

“[...] Se vocês pensam que vocês vão ser é... Vão trabalhar com pesquisa, 
esquece! O primeiro emprego de vocês vai ser dando aula [...].” (M.)  
 

O docente da área de Geografia, por sua vez, ao comentar o que define o 

Bom Professor, recorda-se de seus professores da época de escola:  

 

“[...] fazer aquilo que eu gostava nos professores e não fazer aquilo que eu 
não gostava nos professores [...] Me coloco na posição do aluno.” (C.) 
 

Seu depoimento reforça os achados da pesquisa de Cunha (1986). 

Esta referência nos remete ao conceito de Simetria Invertida relacionado nas 

Diretrizes Curriculares para formação inicial de professores (MEC / 2001). O 

processo de formação do educador é efetivamente diferente das demais profissões 

uma vez que, por ter sido sujeito do processo de aprendizagem, a pessoa constrói 

referenciais sobre o que é ser “bom professor”. Um dos fatores que influi na 

constituição do Bom Professor é a forma como ele próprio aprendeu e continua 

aprendendo.  



84 
 

Alguns padrões e valores sobre a docência formam-se ainda na infância e, ao 

ficarem consolidados de maneira inconsciente, resultam na perpetuação desses 

padrões quando no exercício da docência.   

A qualificação profissional, nesse sentido, é fator imprescindível ao bom 

profissional nesta sociedade em transformação, uma vez que a velocidade das 

informações ultrapassa de longe a formação adquirida em bancos escolares e /ou 

universitários. E se configura também como alternativa para a conscientização sobre 

sua maneira de realizar sua prática em sala de aula.  

Cada escola é diferente, está inserida em contextos sociais diferenciados que 

necessitam ser levados em consideração cotidianamente.  

A modificação nos currículos dos cursos de Pedagogia voltados para as 

práticas docentes tem resultado na compreensão, por parte dos docentes e 

educadores, de que a formação inicial ainda não é suficiente para que o profissional 

sinta-se realmente preparado para adentrar a sala de aula.  

Um dos docentes ao prestar concurso e, posteriormente, precisar planejar 

uma aula, relata compreender que sua formação inicial foi falha, pois não sabia o 

que encontraria e como seria dar uma aula de Biologia. Da mesma forma, o 

professor da área de Geografia recorda-se do início de sua carreira de forma 

constrangedora.   

 
“[...] Bom, eu tenho que preparar minhas aulas para ver como vai ser... 
Peguei um relógio, preparei uma aula qualquer, pus uma filmadora e... não 
saia nada!... Teve lá práticas de ensino, tudo, né? Mas, você sempre acha 
que vai ser... Sei lá, nunca tinha dado aula! O primeiro dia, foi um monte de 
enrolação com a diretora falando com os alunos... Depois, eu percebi que 
era diferente: você ser o dono da aula... Mas, foi horrível também!” (M.) 
 
“[...] Como no início da minha carreira... É tipo, vire-se!” (C.) 

 

Embora estes professores relatem essas experiências em outro contexto e 

em outro momento de sua carreira, cabe ressaltar que para eles foi uma experiência 

muito complicada e sofrida, o que poderia ter resultado no abandono da profissão.  

Ser professor é conseguir adiantar-se no tempo e prever as situações que 

poderá vivenciar em sala de aula. É tornar-se pesquisador da própria prática.  

Para tanto, a reflexão, a discussão com os colegas e o aprimoramento 

constante tornam-se fundamentais, conforme a fala abaixo:  
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“[...] às vezes, a gente acaba trocando experiências com os colegas que 
estão na sala... Essa conversa que a gente tem, é muito interessante.”(L.) 
 

Embora a troca de informações e diálogo entre os colegas de profissão seja 

um fator importante e necessário no desenvolvimento profissional, alguns dos 

entrevistados relatam que essa troca pouco acontece e mostram frustração e 

desapontamento com os colegas. Não é uma fala comum, pois nem todos 

concordam que deva haver conversas entre o grupo.  

 
“[...] não existe grupo (de professores). Existem afinidades... como os 
professores também não são da cidade... Eu quero chegar naquele horário 
pra dar aula e ir embora”...  (C.) 
 
“[...] E também com os professores... Porque é uma diversidade muito 
grande de professores. Cada um tem seu método, tem suas regras. Muitas 
das vezes: “ah, mas o outro professor deixa. Ah, o outro professor não fez 
isso...” Então, tem muito disso. O próprio colegiado não fala a mesma 
língua.” (R.) 
 

Conforme apontado pelos professores, a docência para alguns é somente 

mais um emprego, sem que haja o comprometimento com o grupo, o que resulta em 

falta de trabalho coletivo:  

“[...] Alguns dizem: “é um emprego”. Você tem que entrar, dar a sua aula e 
sair. Eu não vejo dessa maneira. É muito cômodo. “(C.)  
 

Ao discorrer sobre seu posicionamento quanto aos colegas que não 

participam dos debates, das discussões, que não se comprometem com o grupo de 

professores, esse mesmo docente critica o que muitos chamam de profissionalismo, 

mas que não passa de corporativismo:  

“[...] Eu não posso falar isso, porque estou entrando na questão do 
profissionalismo que, infelizmente, a gente tem isso. O brasileiro é muito 
cordial, né? Não se critica o colega dentro de uma ética que eu não sei até 
que ponto... Porque a partir do momento que a atitude de um colega te 
prejudica, ou mesmo não te prejudica, tá prejudicando o aluno, porque esse 
aluno vai pro colegial.” (C.) 
 

Aliás, este é um assunto polêmico e complicado que a maioria dos 

profissionais da área parece evitar. Ou melhor, em nome da ética não se pode falar 

sobre uma atitude que compromete e denigre a categoria. O corporativismo revela 

sua face na fala desse professor que, também expressa decepção com os colegas 

de carreira.   

Embora os docentes tenham diferentes tempos de exercício da docência, 

somente um se encontra envolvido e interessado em desenvolver pesquisas na 
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área, respaldando dados encontrados por Cunha (1986). Ela também se refere à 

baixa produção de conhecimentos científicos entre profissionais da área.  

Em comum, pode-se elencar o fato de todos se referirem ao prazer que o 

exercício da docência lhes provoca, de estarem felizes com sua profissão e por 

atuarem com adolescentes, conforme as falas abaixo:  

“[...] Gosto de lidar com jovens.” (L.) 

 

“[...] É sempre uma aventura nova. É muito interessante. É muito gostoso. É 

muito gratificante [...] Me sinto muito feliz (como professora de 

adolescentes).” (J.) 

 

“[...] Aí, a gente pode mudar a cabeça deles de alguma forma. Nem que seja 

um ou dois alunos, mas já está valendo a pena!” (M.)  

 

A convicção expressa por este último, de que se pode “mudar a cabeça deles” 

revela clareza sobre a função política da docência. Compreender que a educação 

pode ser uma ferramenta de conscientização dos jovens é fundamental no exercício 

profissional.  

Em sua maioria, os docentes dessa escola pouco participam de congressos, 

seminários, conferências. Restringem-se, em sua maioria, aos cursos oferecidos 

pela rede pública, não diferente da média geral dos profissionais da área.  

Um dos docentes comentou que isto se deve principalmente à falta de 

incentivo por parte dos gestores e também do governo, que não subsidia a 

participação, ou mesmo não “abona” as faltas quando se dispõem a realizar alguma 

atividade de reciclagem.  

“[...] Eu ser liberado para estar indo nesse simpósio, para eu estar indo 

nesses congressos, para fazer um curso de verão, coisas que nós não 

temos... Eu fui para Pernambuco, fui apresentar meu trabalho de mestrado.  

Eu tive que arcar com as minhas faltas.” (R.) 

 

Alguns dos docentes entrevistados citaram cursos que realizaram ao longo de 

sua carreira como professores de adolescentes do Ensino Médio. Entre esses, a 

maioria referiu-se à Teia do Saber e ao Ensino Médio em Rede, proporcionados pela 

rede estadual de ensino, como tendo sido importantes para sua formação contínua e 

como atualização de conhecimentos.  

Alguns discorreram bastante sobre o Protagonismo Juvenil, aspecto abordado 

no Ensino Médio em Rede, reforçando a impressão de que efetivamente os ajudou 

em sua tarefa com os jovens. O curso, em especial, tinha como objetivo “consolidar 

uma escola para o jovem, situando-o como sujeito produtor de conhecimento e 
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participante do universo da cultura, da arte, da ciência e do mundo do trabalho”. 

(CENP/SP/PROMED) 

Entre as justificativas elencadas para elegerem os cursos como da Teia do 

Saber e o Ensino Médio em Rede, constam:  

“[...] oferecem inúmeras possibilidades de trabalho em sala de aula.” (Coord. 

Ensino Médio)  

 

“[...] por incentivar o Protagonismo Juvenil.” (Coord. Fund. II)   

 

A Coordenadora do Ensino Fundamental II concebe os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio como fonte de subsídio e material de 

apoio para a prática docente, uma vez que:  

“[...] auxilia(m) na execução do trabalho dos professores como apoio e 

estímulo sobre a prática diária, ao planejamento de aulas e o 

desenvolvimento do currículo.” (Coord. Fund. II) 

 

Por sua vez a coordenadora do Ensino Médio, ao discorrer sobre os 

Parâmetros Curriculares nacionais, considera que eles: 

 “[...] contemplam as necessidades básicas dos alunos, o mínimo que se 

deve aprender, portanto faz-se necessário a complementação com 

atividades extras.” (Coord. Ens. Médio) 

 

As coordenadoras desta unidade escolar traçam considerações significativas 

sobre o processo de ensino, sua importância e sua ação. Mas, também, consideram 

que se faz necessária a constante atualização profissional.  

O docente abaixo revela a percepção da velocidade das mudanças e a sua 

necessidade de adaptação constante e contínua à realidade: 

“[...] cada geração, está mudando. Então você vai ter que estar 

acompanhando, porque o ritmo você tem que dançar de acordo com a 

música.” (M.) 

 

A formação contínua fornece aos professores a possibilidade de reflexão 

sobre o que de fato é ser (bom) professor, sobre seu papel na sociedade e sobre 

sua imagem frente ao grupo de alunos.  

Ao serem questionados sobre de que maneira se atualizam para o exercício 

da docência, todos os professores revelaram fazer uso da internet constantemente, 

assim como do livro do professor, livros e revistas variados. Uma das professoras de 

Língua Portuguesa comentou que se utiliza também das orientações da Secretaria 

de Educação do Estado de São Paulo: 
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“[...] Alguns livros e textos que são referenciais pra que a gente desenvolva 

as atividades no próprio currículo. Tem mesmo algumas orientações que a 

gente deve seguir”. (J.) 

 

No entanto, não indica quais seriam esses livros e textos. Pode-se inferir que 

ela esteja se referindo ao livro didático e material fornecido pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo que chegam para os Horários de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (HTPC´s).  

Alguns comentam que as discussões realizadas nesses momentos de 

HTPC´s os ajudam a se atualizar sobre os conteúdos e estratégias didáticas, muito 

embora considerem que a troca de experiências não ocorra da maneira como 

gostariam. 

“[...] raramente chegam alguns textos pra serem discutidos. [...] As 

discussões, né? Eu fico refletindo muito em cima disso... Então, as 

experiências, a troca de experiências, nem tanto com os textos. “(C.) 

 

“[...] de troca de informações, tem os HTPC´s. Mas, não faz muito essa 

troca, não.” (M.) 

 

O docente da área de Matemática esboça seu descontentamento com o 

momento e a maneira como esses cursos são oferecidos, pois nem sempre pode 

realizá-los porque está em sala de aula, impossibilitando a discussão com os demais 

colegas docentes.  

“[...] Até mesmo nesses cursos on line, às vezes tem algum, uma 

videoconferência e nós estamos em sala de aula, nós não podemos 

participar... A gente só assiste. Não dá para participar.” (R.) 

 

Eis uma questão que deve ser considerada pela escola e pelas políticas 

públicas, uma vez que a realização de novos cursos e pesquisas também deve fazer 

parte do desenvolvimento profissional do docente, principalmente, daquele que se 

mostra interessado na melhoria da sua prática e da educação deste país.  

No que tange às questões das políticas públicas, somente alguns dos 

professores se manifestaram no sentido das dificuldades que a profissão continua a 

enfrentar, o que se pode perceber pelas falas abaixo: 

 

“[...] o que a gente ganha acaba não suprimindo as nossas necessidades 

financeiras... Redução da jornada, que aí... o professor pode não se  dar por 

satisfeito, mas (vai) ficar mais tranquilo na hora de elaborar a aula, seu 

plano também... Tentar reduzir a carga do professor, porque eu teria mais 

tempo para pesquisar.” (L.) 
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“[...] Ter 47 aulas por semana!” (J.) 

 

O excesso de carga horária é diretamente proporcional à necessidade 

econômica dos docentes. Quanto mais trabalham, mais ganham, o que acaba 

comprometendo o planejamento de suas aulas, as condições para inovação e 

renovação das práticas docentes.  

Outra questão apontada pelo professor da área de Geografia é a burocracia a 

ser cumprida, desconsiderando o contexto e as necessidades dos alunos e 

professores.  

“[...] Então, você tem a própria duração da aula. Você tem a noite, por 

exemplo, 40 minutos para você entrar, fazer chamada com 40 alunos. Mas, 

antes disso, você tem que colocar eles em silêncio. A chamada para mim, é 

algo sacrificante.” (C.) 

 

A pequena duração da aula, as características da faixa etária, o período 

noturno que atende uma população diferenciada, trabalhadores em sua maioria, e a 

necessidade de fazer chamada dos alunos parece ser algo realmente difícil de ser 

enfrentado no dia a dia do docente. Ainda mais quando se compreende que esta 

população está em sua 2ª. jornada: a dos estudos. Buscar a concentração e 

despertar o interesse são tarefas mais árduas que as enfrentadas no período da 

manhã.  

Da mesma maneira, o professor de Matemática revela a sua dificuldade com 

o período da manhã ao relatar que o número de alunos e a duração das aulas 

impedem que o trabalho docente seja realizado de forma mais adequada, 

atendendo-se a todos os alunos em suas dificuldades.  

 

“[...] Você não consegue em 50 minutos dar atenção a todos... Não dá para 

diferenciar o conteúdo para cada grupo, (de) que eles às vezes estejam em 

níveis diferenciados de aprendizagem.” (R.) 

 

Nesse sentido, o exercício da função docente é prejudicado por conta da 

organização curricular, cujas disciplinas têm número de horas previstas e são 

regulamentadas pelos órgãos da Educação.  

A crítica e a frustração são contundentes nesse aspecto assim como a 

necessidade de melhorias na infraestrutura da escola: 

“[...] quem tem que fazer as políticas públicas e cumprir, não cumpre e tudo 

recai sobre nós...” (R.) 
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“[...] a infraestrutura aqui. Quando é calor aqui é realmente insuportável. 

Tem aluno que passa mal, com ventilador só...” (R.) 

 

Da mesma maneira, a progressão continuada nas séries da educação 

fundamental também é criticada sutilmente, na forma de um lapso linguístico por um 

dos docentes, da mesma maneira que entende haver valorização de determinadas 

áreas no governo em detrimento de outras, consideradas “pobres”. 

“[...] tem a progressão continuada. Eu ia falar em progressão automática, 

porque é automática. Que virou, infelizmente. “eu to aqui pra passar de 

ano.” (C.) 

 

“[...] e de geografia é um dos “primos pobres”... o pessoal tá preocupado 

com português e matemática... Geografia era pior que História.” (C.) 

 

Este docente toca em dois aspectos importantes para análise pelos 

responsáveis pelas políticas públicas. A primeira questão refere-se à progressão 

continuada nas séries iniciais que pode estar sendo considerada como automática 

pelos docentes, o que consequentemente provoca desânimo e frustração, uma vez o 

trabalho realizado pode perder o significado se o aluno é promovido de um jeito ou 

de outro. 

Além da frustração e do desânimo, o absenteísmo e o abandono são frutos do 

mal estar que o exercício da docência produz em alguns professores, não somente 

como resultado do enfrentamento dos jovens em sala de aula, mas por conta da 

insatisfação com os resultados de seu trabalho. 

Talvez, um dos motivos da queda na procura por cursos superiores nas áreas 

de Física, Geografia, História, entre outros e mesmo da licenciatura, seja reflexo 

dessa percepção. Os adolescentes, ao final do Ensino Médio, entendem que se 

foram aprovados mesmo não tendo aprendido tudo ou mesmo não se esforçando o 

tanto quanto poderiam, tendem a buscar outras profissões que os desafiem mais e, 

também que lhes deem uma melhor remuneração salarial; ou seja, uma melhor 

perspectiva de futuro, conforme aponta a pesquisa da Fundação Carlos Chagas 

sobre a Atratividade da Carreira Docente no Brasil (2009). 

 

4.4. Dimensão Pedagógica 

 

Em 1986, Cunha dizia que o bom professor era aquele que dominava o 

conteúdo, selecionava estratégias para apresentá-lo e tinha um bom relacionamento 
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com o grupo de alunos. Atualmente, pode-se perceber que a tarefa do bom 

professor vai um pouco além dessas características. O professor atual necessita 

estar envolvido com o processo de aprendizagem do aluno, conhecê-lo, saber de 

suas dificuldades e estar em permanente estado de alerta para ajudá-lo quando 

necessário. 

Shulman (1987) elenca diversos tipos de conhecimentos necessários para o 

exercício da docência. Entre eles, inclui o conhecimento dos aprendizes e suas 

características; ou seja, conhecer o desenvolvimento do adolescente e sua 

psicologia. Um dos docentes, quando arguido sobre o que se faz necessário para 

ser um Bom Professor nos dias de hoje, responde: 

 

“[...] A própria matéria em si é fundamental. A Psicologia é fundamental... 

Principalmente com adolescentes. Você tem que estar tentando sempre 

estar motivando. Falar de motivação é fundamental.” (M.)  

 

Além desse, praticamente todos concordam que o conhecimento do conteúdo 

é, sem dúvida alguma, fundamental ao exercício da docência, conforme as falas a 

seguir: 

 

“[...] “Primeiro, dominar o conteúdo assim que (es)to(u) passando por 

completo. Ter um bom conhecimento dele.” (J.) 

 

“[...] Você tem lá a matriz curricular que você vai ter que passar aquilo de 

um jeito ou de outro.” (M.) 

 

“[...] “Eu sempre falo assim: se eu largar o conteúdo, qualquer um pode vir 

aqui e dar aula. Não precisa nem ser formado em Geografia.” (C.) 

 

Essas falas demonstram muito bem a consciência que esses Bons 

Professores possuem da necessidade de conhecer a fundo a sua disciplina, a sua 

área de estudos. E revelam que não é qualquer profissional que consegue ser 

professor, pois o domínio do conteúdo é essencial.  

Além disso, o domínio do conteúdo é um dos alicerces da constituição da 

identidade do docente. Sem ele, o docente não é, não existe. Ou melhor, o que 

identifica o docente enquanto profissional da área é o fato de dominar um 

determinado conhecimento que outros não dominam. Além disso, transformar esse 

conteúdo para ensinar. É nesse sentido que Garcia (2009) comenta que “o 

conhecimento do conteúdo parece que é um sinal de identidade e reconhecimento 

social.” (p.119) 
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Outro professor nomeia outro tipo específico de conhecimento, o que nasce 

da experiência, tão importante quanto todos os demais, ao comentar que:  

“[...] a minha psicologia é prática... Vem da experiência.” (C.) 

 

“[...] Dependendo da sala, demoro a introduzir o conteúdo programado.” (L.)  

 

O que as falas acima anunciam é como ocorre a aprendizagem da docência: 

na prática. E a partir da prática. Quando a professora acima diz que “depende da 

sala”, ela está nos falando que conhece seus alunos por conta do contato diário e de 

sua prática profissional.   

A professora de Língua Portuguesa refere-se à necessidade de se reconhcer 

que os alunos são diferentes entre si, que cada um tem sua história de vida e de 

aprendizagem. Portanto, levar em consideração o ritmo de cada aluno é importante:  

 

“[...] Que os alunos não aprendem da mesma forma. Eles têm um ritmo 

diferente.” (J.) 

 

O que se percebe dessas falas é que os conhecimentos necessários ao 

exercício da docência são diversos, e que o Bom professor transita por eles com 

relativa tranquilidade. Sem dúvida alguma, o conhecimento advindo da prática, que 

submetido à reflexão e à análise se torna um saber da experiência, agrega valor ao 

profissional da área, e é muito importante como referencial aos colegas mais jovens.  

Quanto ao conhecimento das novas tecnologias, todos os docentes, inclusive 

as Coordenadoras Pedagógicas reconhecem a necessidade e a importância de sua 

utilização no processo de ensino e aprendizagem, como ferramentas de apoio e 

suporte. Compreendem que são úteis, na medida em que contribuem para que a 

aprendizagem possa ocorrer de maneira mais agradável e consistente. 

 

“São ferramentas fundamentais para estimular o aluno para reconstruir o 

conhecimento... Auxiliam que o conteúdo seja apresentado de maneira mais 

atrativa e eficiente” (L.)  

 

“Devem ser aceitas e incentivadas, mas não garantem a aprendizagem 

efetiva por si só” (C.) 

 

“É uma tendência. Porém caminha a passos lentos!” (R.) 

 

“Contribuem para a criação de novas estratégias...” (Coord. Fund. II) 

 
 “Para diversificação do trabalho e como estímulo para a aprendizagem”  
(Coord. EM).  
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Os professores de Matemática e de Geografia entendem que a utilização de 

tais ferramentas ainda ocorre de maneira lenta, deixando a desejar, uma vez que a 

tecnologia revoluciona-se a si mesma diariamente. Como a fala abaixo atesta: 

 
“[...] multimídia? Então, isso já não é mais novidade para o aluno. Ele já 
quer outras coisas. Tive reunião de Power point. Power point já (es)tá 
ultrapassado.” (C.) 
 

O mesmo professor de Matemática, a professora de Língua Portuguesa e a 

Coordenadora do Ensino Médio ressaltam a falta de infraestrutura para o uso das 

novas tecnologias, o que prejudica a qualidade da apresentação visual, e da aula.  

“[...] Não tem uma sala de informática pra todos. Até mesmo colocando 3 
por computador... Eu deixei os computadores prontos já pra aula, quando 
chegamos aqui tinha caído a rede e eu precisava da internet pra dar a 
aula...”(R.) 
 
“[...] Falta de recursos tecnológicos: um data show e uma sala de 
informática.” (J.) 
 
“[...] Porém a manutenção dos aparelhos é muito precária.” (Coord. E. M.) 
 

Isto revela que há, ainda, a necessidade de manutenção dos equipamentos, 

mas em comparação a outras épocas, atualmente a escola conta com mais 

recursos. E isto é relevante face à importância que a tecnologia adquiriu para a 

educação.  De acordo com o professor de Geografia, hoje a escola conta com dois 

aparelhos de multimídia. 

No entanto, para a quantidade de alunos e de salas de aulas que a escola 

possui, além do número de professores da escola, a disponibilidade de recursos é 

insuficiente. Necessita-se não somente de mais manutenção, mas de mais 

aparelhos para que todos possam usá-los, ao sentirem necessidade.  

Quanto ao tipo de recursos utilizados durante suas aulas, os docentes 

comentam que, primeiramente, procuram realizar o planejamento em casa, separar 

alguns materiais para poderem apresentar durante a aula. Mas, parece consenso 

que todos utilizam os recursos multimídia quando possível, uma vez que 

compreenderam que o estímulo visual desperta mais interesse e “prende” mais a 

atenção do aluno.  

“[...] “Já trago gravado no pendrive, datashow, vídeo do youtube. Eu tento 
adequar o conteúdo com alguma imagem, com algum vídeo.” (J.)  
 
“[...] Gosto de trabalhar com imagem, imagem fala bastante... Ela fixa muito 
mais do que aquilo que você tá ouvindo.” (M.) 
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“[...] eu trago meio que pronto, eu tento trazer. Eu pego um CD, gravo em 
casa, já passo o vídeo pra ele... Alguns trabalhos que é pra fazer gráficos 
que precisa realmente do visual, eu também já faço. Dou uma imprimida em 
casa... Eu já trago impresso para eles. Faço comentário, passo site...” (R.) 
 

De acordo com o professor de Matemática, ele procura manter o hábito de 

trazer tudo pronto de casa por conta das dificuldades encontradas quando utiliza o 

laboratório de informática, por exemplo. Relata que algumas vezes, havia preparado 

todo conteúdo para ser desenvolvido nesse ambiente, mas ao chegar a hora da 

aula, a internet não estava funcionando. Entende que seja necessário sempre ter 

alguma outra estratégia para não ficar sem condições de ministrar aquela aula. Este 

parece ser mais um fator de frustração do docente do Ensino Médio: procuram trazer 

conteúdos que consideram motivadores e interessantes. No entanto, às vezes, não 

podem utilizá-los por falta de condições técnicas e infraestrutura.  

No que tange à prática cotidiana, os Bons Professores utilizam rotinas 

diferenciadas em sala de aula. Cada um tem uma forma específica e individual de 

iniciar suas aulas e de conduzi-las.  

A professora de Língua Portuguesa valoriza o envolvimento ativo do aluno e 

sua participação nas atividades de sala de aula. De acordo com sua fala abaixo, o 

importante é ser o mediador da aprendizagem. 

“[...] Procuro convocar o aluno a ter uma postura ativa diante do 
conhecimento, manifestando-se, estabelecendo relações, ativando 
conhecimento prévios, participando de discussões, posicionando-se. Faço a 
mediação necessária de interlocução e da negociação.” (J.) 
 

De outra forma, a sua colega de área relata iniciar suas aulas estabelecendo 

contato com os alunos, reafirmando a importância do relacionamento agradável e 

revendo o conteúdo da aula anterior, assim como o professor de Matemática. 

 
“[...] Inicio a aula cumprimentando os alunos, conversando sobre o conteúdo 
da aula anterior, a fim de retomá-lo e continuando as atividades. Aula: muito 
preparada e envolvente.” (L.) 
 
“[...] Faço chamada, reviso a matéria da aula anterior e prossigo no 
desenvolvimento do conteúdo programático. Me esforço para que seja a 
melhor possível.” (R.) 
 

Por sua vez, o professor de Geografia, ao chegar na sala de aula, busca 

motivar os alunos, sua atenção e seu interesse para o conteúdo, utilizando-se de 

referenciais da vida dos próprios alunos; ou melhor, procurando contextualizar o 

conhecimento apresentado.  
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“Procuro passar conhecimentos e trabalhar conceitos. Procuro questioná-los 
e instigá-los para que aja aprendizagem real e efetiva, enfocando as 
relações existentes entre o conteúdo da disciplina e a vida.” (C.)  
 

O professor de Biologia, no entanto, ao completar a pergunta de como inicia 

suas aulas considera importante que elas sejam divertidas e que o professor tenha 

sempre uma história para contar. Ele mesmo entende que se tornou um “contador 

de histórias” após ler o livro de Augusto Cury, “Pais Brilhantes, Professores 

Fascinantes” de 2003.  

 
“[...] Aulas divertidas. Tenho sempre uma história para qualquer assunto de 
minha matéria... Desde que acrescente algum valor, faço sempre uma 
correlação com a vida real. Histórias que tenham sempre um cunho 
educativo, onde os alunos acabem aprendendo e se divertindo.” (M.)  
 

Os Bons Professores atribuem importância ao conteúdo a ser aprendido, à 

variação de estratégias didáticas, buscando despertar o interesse e a motivação do 

aluno, estimulam a cooperação e a participação, e respeitam a singularidade de 

cada aluno e seu ritmo de aprendizagem. Além disso, alguns entendem que a 

melhor estratégia é revisar o conteúdo da aula anterior para conseguir introduzir 

novas questões, novos conhecimentos. 
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Capítulo V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quem são os Bons Professores do Ensino Médio nos dias atuais? Quais suas 

características, suas competências, seu cotidiano? Como desenvolvem sua prática 

de sala de aula? Como atuam com adolescentes e a tecnologia presente no âmbito 

escolar? Apresentam muitas diferenças ou semelhanças quando comparados aos 

docentes estudados por Cunha (1986) na metade da década de 80 do século 

passado? 

O desejo de descobrir e conhecer quem são os Bons Professores do Ensino 

Médio nos dias atuais, seus desafios, estratégias e recursos utilizados no exercício 

da docência, compreender o significado atribuído ao seu trabalho junto aos 

adolescentes e, consequentemente, como se estabelece o relacionamento entre 

estes dois partícipes do processo de ensino-aprendizagem levou-me à elaboração 

desta pesquisa.  

Ciente de que os sujeitos seriam professores da 1ª. Série do Ensino Médio da 

escola pública pretendeu-se buscar a opinião dos docentes sobre seu exercício 

profissional assim como compreender a dinâmica estabelecida com as diferentes 

instâncias da Educação (alunos, gestores, comunidade). 

O levantamento documental inicial revelou que esta escola localizada no 

Centro de um município do Estado de São Paulo é considerada boa pela população 

e encontra-se na média pelos índices oficiais, como IDESP, IDEB e SARESP, o que 

indicou a possibilidade de obtenção de dados significativos sobre Bons Professores 

e suas práticas.  

Os questionamentos acima referidos levaram à elaboração de questionário, 

aplicado em 131 alunos da 1ª. Série do Ensino Médio, do período matutino e 

noturno, com o objetivo de caracterizar a população atendida por essa escola nessa 

Série e identificar os docentes da unidade escolar, considerados como “Bons 

Professores”.  

Consultar os alunos sobre quem eles consideram Bons Professores foi 

intencional uma vez que, à semelhança da pesquisa realizada por Cunha (1986), 

pretendia-se saber quem são os Bons Professores do Ensino Médio nos dias atuais.  
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As diferenças entre as pesquisas ficam evidentes, face aos momentos 

históricos diferenciados, aos locais selecionados, assim como à série do Ensino 

Médio escolhida. Cunha escolheu estudantes do Ensino Médio e universitários 

diferentemente deste estudo.  

O exame da literatura indicou que o conceito de Bom Professor é variável no 

tempo e no espaço, tendo se alterado de diferentes formas ao longo da história da 

humanidade, do Brasil e do próprio indivíduo. De um profissional detentor de todo 

conhecimento, que o transmitia aos alunos, sem se preocupar com suas 

características ou mesmo sobre suas dificuldades, passou-se a contemplar o papel 

de um professor afetivo, que escuta os alunos e procura interagir o máximo possível 

com eles, contextualizando o conhecimento e abordando-o de forma instigante. 

Como situa Cunha (1986): 

 
“... A vida diária não está fora da história, mas, ao contrário, está no centro 
do acontecer histórico. Como todo indivíduo, o professor é simultaneamente 
um ser particular e um ser genérico. Isto significa dizer que quase toda a 
sua atividade tem caráter genérico, embora seus motivos sejam 
particulares. No seu cotidiano ele trabalha com estas duas forças: as que 
vêm da generalização da sua função e as que partem dele enquanto 
individualidade. Nem sempre ambas caminham no mesmo sentido. Muitas 
vezes é do conflito entre elas que se origina a mudança das atitudes do 
professor”. (p. 141) 

 
De uma posição de instrutor e de detentor de todo saber transformou-se na 

imagem de um ser humano que reconstrói o conhecimento junto com o aluno, 

procurando tornar a aprendizagem agradável e interessante.   

O foco desta pesquisa voltou-se exclusivamente para o docente do Ensino 

Médio, por entender a necessidade de estudos sobre o profissional deste segmento 

da educação. Segmento este considerado até o momento “sem identidade”, uma vez 

que continua com duplicidade de objetivos evidentes, em documentos oficiais da 

área da educação. Tanto a LDB 9394/96 como o Plano Nacional da Educação 

(PNE/2007) estabelecem como objetivos do Ensino Médio a preparação do indivíduo 

para o mundo do trabalho e para a continuidade dos estudos em nível superior. 

Duas funções muito amplas para os docentes desse nível conseguirem abarcar. 

Além dessa questão, esses docentes estão diante do aumento da demanda e 

da modificação do perfil do aluno deste segmento. Embora a LDB de 1996 

considerasse este nível de ensino como parte da Educação Básica, isto se tornou 

real e efetivo a partir de 2009, quando de fato ocorreu a unificação entre os dois 
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segmentos, o Fundamental e o Médio, com a Lei n. 12.061 de 27 de outubro desse 

ano.  

 Com tantas modificações, a pergunta sobre quem são atualmente os Bons 

Professores que atuam nesse segmento foi tomando corpo.  

De acordo com a análise dos dados, os jovens escolheram como Bons 

Professores, os docentes que têm, ao menos, nove anos de exercício profissional. 

Portanto, não são docentes em início de carreira.  

Os Bons Professores do Ensino Médio escolhidos são docentes experientes, 

que consideram a prática profissional fundamental para o exercício da função 

atualmente. Consideram sua formação inicial falha, e entendem que seja necessário 

melhorar os cursos superiores na área. Da mesma maneira, se ressentem da falta 

de apoio por parte dos órgãos públicos e dos gestores quanto à realização de cursos 

de aperfeiçoamentos e de formação continuada. 

Os dados de caracterização não permitem generalizações, uma vez que as 

diferenças entre as histórias de vida, formação, idade e experiências dos 

profissionais são muitas.  

Da mesma maneira, não se pode afirmar que há influencia da família na 

escolha desta profissão, uma vez que somente um dos docentes menciona como 

esse processo se desenvolveu em sua história pessoal de vida. Todos os demais 

não fizeram menção a este aspecto.  

O Bom Professor do Ensino Médio é o indivíduo que gosta do que faz, 

identifica-se com o conteúdo que escolheu, desenvolve-o de maneira consciente, 

buscando que o jovem o apreenda, contextualizando-o, e solicitando a participação 

do aluno. É aquele que aprende com esse jovem estabelecendo uma relação de 

reciprocidade e que, principalmente, gosta de estar entre os adolescentes.  

É o indivíduo que se recorda de seu processo de escolarização com uma 

dose de nostalgia e busca espelhar-se em seus professores. Isto é, fazer o que seus 

bons professores faziam e, não fazer o que os professores ruins faziam. São críticos 

frente ao trabalho que desenvolvem, procurando aperfeiçoá-lo cada vez mais, 

adaptá-lo às necessidade dos alunos, mas se ressentem do pouco reconhecimento 

por parte da comunidade.  

O Bom Professor do Ensino Médio aprende com os jovens, está atento às 

mudanças de interesses, de linguajar, vestimentas e de valores sociais e morais dos 

jovens atuais. Preocupa-se com os adolescentes no sentido de procurar orientá-los 
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para a vida, alertando-os para a realidade da vida adulta e para a necessidade da 

continuidade dos estudos. Reconhece que o mercado de trabalho atualmente está 

cada vez mais seletivo e em busca de novos talentos.  

O Bom Professor discute essas e outras questões com os jovens durante 

suas aulas, como maneira de incentivá-los a continuar a estudar.  

Os Bons Professores estabelecem bom relacionamento com seus alunos, são 

empáticos. Escutam os jovens do Ensino Médio, tanto no que se refere aos estudos 

como em questões pessoais, buscando compreendê-los e ajudá-los em suas 

dificuldades. Como comenta Cunha (1986),  

 
“... as relações devem ser entendidas pelo lado afetivo, ainda que não 
apareça como desejável para o aluno o professor “bonzinho”. O que eles 
querem é um professor intelectualmente capaz e afetivamente maduro”. (p. 
141) 
 

O Bom Professor de hoje, como na pesquisa de Cunha, julga importante 

dominar o conteúdo de sua disciplina e saber criar alternativas para que as aulas se 

tornem mais interessantes. São professores que buscam refletir cotidianamente 

sobre a prática em sala de aula e se reposicionar quanto a suas atitudes frente aos 

alunos, se entenderem que isto se faz necessário. São docentes exigentes, que 

adquirem o respeito dos alunos. Têm sua autoridade reconhecida por conta da 

maneira como estabelecem o relacionamento com os alunos, não sendo autoritários, 

ou, muito menos, “bonzinhos”.  

No que tange aos desafios, o Bom Professor procura enfrentá-los com 

paciência e tranquilidade. Evita o confronto com os alunos por entender que o 

respeito é fundamental. Procura colocar limites claros, fazendo tratos e contratos 

com os alunos desde o início do ano, sobre atitudes e comportamentos desejados 

em sala de aula.  

O docente compreende que a sociedade modificou-se muito rapidamente, o 

que produziu mudanças nos valores morais. Entende que o modelo de família atual 

não atende as demandas e necessidades dos jovens, e procura auxiliá-los em suas 

dificuldades. A família é percebida como distante e omissa, não participativa, muito 

diferente de algumas décadas atrás, o que ainda causa estranhamento entre alguns 

profissionais.  
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Para tentar minimizar a distância da família dos alunos, os Bons Professores 

lançam mão de estratégias como encaminhar bilhetes nos cadernos/apostilas ou 

solicitar que os Coordenadores entrem em contato com os pais.  

Os jovens são percebidos como desinteressados e desmotivados para o 

estudo, o que requer elaboração de estratégias diversificadas para a manutenção da 

atenção em aula. Nesse sentido, o Bom Professor brinca com os alunos, estabelece 

um relacionamento cordial, procura utilizar-se das tecnologias disponíveis no 

ambiente educacional e prepara aulas no laboratório, com a utilização de aparelhos 

multimídias. No entanto, reconhece a insuficiência desses recursos e a falta de 

manutenção, uma vez que a quantidade de aparelhos é muito pequena para essa 

comunidade educacional que conta com 34 docentes e mais de 1000 alunos nos 

três períodos letivos.  

O Bom Professor reconhece a importância de estratégias como “saídas de 

estudo do meio”, mas considera que as dificuldades na organização sejam maiores 

do que o desejo de implementá-las. Nesse sentido, mostra certa resignação e 

acomodamento por conta da falta de condições estratégicas e financeiras que lhes 

são impostas. 

Além dessas características, enxerga os adolescentes como imaturos, críticos 

e inseguros quanto ao futuro. Compreende, entretanto, que são “complicados” 

também por estarem passando pela adolescência, fase de “ebulição ou revolução 

hormonal” e de modificações na estrutura física e mental. E mais, reconhece que 

cada um tem um ritmo próprio de aprendizagem e procura estar atento a essas 

diferenças.  

Nesse sentido, o Bom Professor é aquele que conhece as características 

dessa faixa etária, reconhece a necessidade dos conhecimentos tanto dos 

conteúdos quanto da Didática e da Psicologia, reafirmando o que Shulman (1987) 

dizia a respeito dos conhecimentos necessários à prática docente. Além disso, o 

Bom professor compreende as interferências dessas características etárias em seu 

cotidiano, fazendo o papel de mediador do conhecimento, como Freire (2010) 

preconiza.  

Outro desafio percebido pelos professores é a diferença entre o período 

matutino e o noturno. Além de questionarem algumas determinações “burocráticas”, 

como fazer a chamada, os bons professores entendem que a diminuição da duração 

da hora/aula também interfere no aproveitamento dos alunos que cursam o noturno.  
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Os jovens que frequentam esse período são adolescentes provenientes das classes 

sociais mais carentes que necessitam trabalhar durante o dia para auxiliar a família 

em seu sustento.  

Ao comparar os períodos, os professores consideram que o matutino é 

composto por jovens da classe média da região, é mais tranquilo no que se refere às 

atitudes e comportamentos dos alunos que são menos desafiadores. No entanto, 

compreendem que os alunos do noturno são adolescentes que chegam cansados à 

escola, sem terem se preparado adequadamente para as aulas e que desejam 

encontrar a sua “turma” para conversar. 

Embora sejam conscientes da função social da escola, os Bons Professores 

criticam as atitudes desses jovens que vão para a escola para “conversar”.  

Entendem que, pelos alunos do curso noturno, são percebidos como “aquele cara lá 

na frente falando”. A falta de interesse, a desmotivação, e a necessidade de 

socialização por parte dos alunos do noturno são fatores intervenientes no 

desenvolvimento de suas aulas. Em alguns momentos, parecem querer que os 

jovens modifiquem suas posturas, mas não deixam claro o que poderia ser feito para 

conseguir isso. 

Almeida (2010) ao relatar sua pesquisa com o curso noturno apontou alguns 

fatores que poderiam auxiliar a prática docente com esses alunos. Entre suas 

considerações, a pesquisadora aponta a necessidade de que os professores 

assumam 

“... que o bom desempenho dos alunos era responsabilidade sua; 
procurando apoio no grupo; criando experiências diversas de 
aprendizagem, com uso de diferentes linguagens; começando o ensino 
pelos estudantes, antes que pela disciplina: o que conheciam ou pensavam 
sobre; tentando infundir forte confiança nos alunos, esperando mais deles; 
obtendo o compromisso dos alunos para implementar as ações e; avaliando 
seus próprios esforços e aceitando, se necessário, fazer mudanças 
apropriadas” (p. 94) 

 

Esses Bons Professores assumem a responsabilidade. Estão cientes de que 

precisam cumprir com sua obrigação e com sua função da melhor forma possível. 

Para isso lançam mão de estratégias como: estudar e rever o conteúdo antes de 

entrar em sala, estimular a participação do aluno, recordar conhecimentos 

trabalhados anteriormente, levar materiais selecionados em sua casa, pela internet, 

proporcionar o debate entre os alunos sobre determinado assunto, criar um clima 

estimulante e fazer brincadeiras com os alunos. Percebem que a construção de sua 

experiência é única e individual.   
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Os Bons Professores não são unânimes quanto ao apoio recebido dos 

gestores. Alguns consideram que há estímulo, atenção e auxílio, enquanto outros 

entendem que isto não acontece, nem mesmo quando o assunto é o aprimoramento 

profissional. Afirmam que não há incentivos ou mesmo abonos de faltas para 

realização de pesquisas e cursos externos. Reconhecem que a questão 

orçamentária é algo que também limita a contribuição dos gestores.  

Consideram que a troca de experiências entre os colegas é um fator 

interessante e importante, no entanto percebem que essa estratégia ainda é pouco 

utilizada, ocorrendo na maioria das vezes, somente nos horários dos HTPC´s ou em 

momentos não estruturados, como nos intervalos entre as aulas. 

Nesse sentido, os Bons Professores consideram-se solitários, desamparados, 

sem apoio dos gestores e também do próprio grupo de colegas de profissão. Parece 

não existir um trabalho efetivamente coletivo na escola. Sentem-se abandonados e 

têm que enfrentar os desafios cotidianos sem respaldo, o que provoca mágoa e 

desânimo com a própria profissão.  

Os Bons Professores criticam os colegas que entendem a docência somente 

como mais um emprego, adotam postura crítica frente ao corporativismo dos colegas 

e consideram que estas atitudes também ocasionam a desvalorização da profissão.  

As questões salariais e de desprestígio da carreira docente também são 

comentados pelos Bons Professores. Entendem que as políticas públicas precisam 

ser revisadas e melhorias devem ser implementadas para que a carreira possa se 

tornar mais atrativa. O número de aulas, a falta de tempo para a preparação, a 

duração das aulas, o número de alunos por turma, a falta de recursos financeiros e a 

colaboração de outras instâncias como a Prefeitura para proporcionar saídas de 

estudos do meio, estão entre as questões que os Bons Professores consideram 

como intervenientes em suas práticas educacionais. Como Fanfani (2010) aponta na 

Argentina, aqui os docentes também se ressentem das “faltas de”. 

Da mesma maneira, há a percepção da desvalorização de algumas 

disciplinas e supervalorização de outras. Matemática e Língua Portuguesa são 

valorizadas por conta das avaliações externas. Os docentes das outras disciplinas 

como Biologia e Geografia parecem se ressentir dessas diferenças.   

Os Bons Professores são docentes que buscam desenvolvimento profissional 

e atualização constante e contínua, em diferentes meios: na internet, em livros, em 

livros didáticos, em revistas, em cursos oferecidos pela rede estadual, em alguns 
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cursos on line. Alguns comentaram que o curso “Ensino Médio em Rede”, oferecido 

pela Teia do Saber, foi muito importante em sua formação, principalmente por alertá-

los quanto à necessidade de entender e incentivar o Protagonismo Juvenil. 

Além disso, esses bons professores conhecem a legislação, conhecem os 

PCN´s e buscam exercer sua prática de acordo com o que está prescrito, ou melhor, 

buscam ser mediadores da aprendizagem do aluno.  

Fundamentalmente, eles percebem que o importante é sentir-se bem 

realizando sua função e estar entre jovens do Ensino Médio. Isto lhes dá sentido 

para o que fazem e os estimula a continuarem a buscar novas e melhores 

alternativas para que a aprendizagem de seus alunos aconteça de maneira 

tranquila.  

Nesse sentido, os Bons Professores deste estudo podem ser entendidos 

como professores “normais”, conforme Charlot (2006) sugere ao incentivar os 

pesquisadores da área de Educação a buscar o professor real, das escolas comuns. 

 
“O pesquisador deve prestar atenção, talvez mais do que já faz, ao 
professor “normal”. Se queremos mudar a educação no Brasil, é preciso 
desvencilhar-se dessa ideia, bem estranha quando pensamos sobre ela, de 
que para ser um bom profissional na área da educação e do ensino é 
necessário ter qualidades que são, na verdade, as de um santo ou de um 
militante. A situação “normal” – se podemos dizer dessa forma – do 
professor brasileiro é trabalhar em uma escola pela manhã e em outra à 
tarde, receber salários muito baixos e, com frequência, mesmo havendo 
exceções, ter feito o vestibular para pedagogia porque era o mais fácil em 
determinada universidade. É essa a condição do professor no Brasil e se 
queremos mudar a educação no Brasil, é preciso sempre pensar nesse 
profissional real, e não no santo ou militante.” (p.11)  

 
Muito embora, esta pesquisa constitua-se de um microestudo, é um retrato do 

que pode estar ocorrendo em outros lugares. Há ainda muito a se fazer na área 

educacional. As políticas educacionais precisam se preocupar com a formação dos 

professores, mas não podem se esquecer do aperfeiçoamento dos gestores das 

unidades educacionais, para que possam apoiar e dar suporte pedagógico aos 

docentes.  

A busca da qualidade em todos os sentidos deve ser objetivo comum de 

todos que atuam nesta área. O sonho de um país melhor e mais justo parece estar 

começando a se realizar, mas ainda há muito a ser feito. E como diz Victor Hugo, 

“não há nada como um sonho para criar o futuro”. 
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APÊNDICE - I 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Título do estudo: O BOM PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO HOJE 

 

 

Declaro que os objetivos e detalhes desse estudo foram-me completamente 

explicados, conforme seu texto descritivo. Entendo que não sou obrigado a participar 

do estudo e que posso descontinuar minha participação, a qualquer momento, sem 

ser em nada prejudicado. Meu nome não será utilizado nos documentos 

pertencentes a este estudo e a confidencialidade dos meus registros será garantida. 

Desse modo, concordo em participar do estudo e cooperar com o pesquisador. 

 

 

Nome do pesquisado:                                 R. G.: 

Data: ____/____/2011.                                Assinatura: 

Testemunha: 

 

 

 

Testemunha:       R. G.: 

Data: ___/___/2011      Assinatura: 

 

 

 

Pesquisador - Nome:      R. G.: 

Data: ____/___/2011      Assinatura: 
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APÊNDICE - II 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Pós Graduação em Psicologia da Educação 

Pesquisadora: Maria Luiza G. Castro 

Outubro / 2011 

 

 

 

 

Este questionário fará parte da dissertação de Mestrado de Maria Luiza G. Castro. Os dados 

aqui obtidos são estritamente confidenciais e suas identidades serão preservadas. 

Caso prefira colocar somente as iniciais ou seu primeiro nome, poderá fazê-lo. Por isso, 

fique tranquilo(a) para responder as questões.  
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 

1. Nome: _______________________________________________________ 

 

2. Idade: ________________________________________________________ 

 

3. Sexo:        (   ) Masculino      (   ) Feminino 

 

4. Cor:   (   ) Branca  (   ) Parda  (   ) Negra (   ) Amarela   

 

5. Bairro de residência: ____________________________________________ 

 

6. Escolarização paterna: 

 

(   ) não tem escolarização 

(    ) ensino fundamental I (até 5º. Ano) 

(    ) ensino fundamental II (até 9º. Ano) 

(    ) ensino médio 

(    ) ensino superior 

(    ) pós graduação 
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7. Escolarização materna: 

(   ) não tem escolarização 

(    ) ensino fundamental I (até  5º. Ano) 

(    ) ensino fundamental II (até 9º. Ano) 

(    ) ensino médio 

(    ) ensino superior 

(    ) pós graduação 

  

8. Quantas pessoas residem em sua casa? 

(   ) 01  (   ) 02  (   ) 03  (   ) 04 ou mais  

 

09. Quantas pessoas em sua casa trabalham? 

(   ) 01  (   ) 02  (   ) 03  (   ) 04 ou mais 

 

10.  Sua escolarização:  

(    ) 1ª. Série Ensino Médio  

(    ) Profissionalizante em curso  

(    ) Profissionalização concluído 

 

12. Onde fez o ensino fundamental?  

(  ) Escola Pública   (   ) Escola Particular 

 

13. Horário da aula:  (   ) Manhã  (   ) Vespertino  (   ) Noturno 
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14. Trabalha?   (   ) Sim  (   ) Não 

 

15. Se não, o que faz no outro período? _______________________________   

_______________________________________________________________ 

 

16. Se sim, qual horário?  (   ) Manhã  (   )  Tarde (   ) Noite  (   ) Integral 

 

17. Onde você trabalha? 

(   ) no comércio 

(   ) na indústria 

(   ) serviço público: hospitais / prefeitura / postos de saúde / etc.  

(   ) serviços 

(   ) outros: _____________________________________________________ 

 

18. Para você, pensando na qualidade de ensino oferecida pela escola, quais docentes 

poderiam ser considerados “bons professores”? Liste três professores da 1a. Série do 

Ensino Médio, por ordem de preferência: 

 

1º. _____________________________    

 

2º. _____________________________ 

 

3º. _____________________________ 

 Muito Obrigada!!!!!!!!!!! 
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APÊNDICE - III 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Pós Graduação em Psicologia da Educação 

Pesquisadora: Maria Luiza G. Castro 

Dezembro  / 2011 

 

Prezado (a) professor(a),  

Este questionário fará parte da dissertação de Mestrado de Maria Luiza G. Castro. 

Os dados aqui obtidos são estritamente confidenciais e suas identidades serão 

preservadas.  

Agradeço desde já sua contribuição. 

 

Questionário de Caracterização do Professor 

 

1. Nome: ________________________________________________________ 

2. Idade: _________________________________________________________ 

3. Qual sua formação Inicial? ________________________________________ 

4.  Onde você se formou?___________________________________________ 

5. Há quanto tempo está formado? ____________________________________ 

6. Em quais níveis / segmentos educacionais você atua como professor?  

(    ) Educação infantil (    ) Fundamental I   

(    ) Fundamental II (    ) Ensino Médio 

7. Há quanto tempo atua com o Ensino Médio? __________________________ 
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8. Ao longo de sua carreira, você realizou algum curso de: 

(   ) extensão  (   ) especialização  (  ) pós-graduação lato sensu 

(   ) Mestrado / Doutorado 

(   ) Outros. Quais? __________________________________________________ 

9. Quantos cursos você realizou? 

(   ) de 0 a 2  (   ) de 2 a 4  (   ) de 4 a 6   (   ) mais de 6 

10.  Foram cursos oferecidos pela rede ou externos? 

______________________________________________________________ 

11. Se foram externos à rede, em qual(is) a(s) instituição(coes)? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

12.  Cite alguns cursos que considera terem sido importantes para sua carreira 

como professor junto ao Ensino Médio? Por que? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

13. Há quanto tempo atua na rede? E em outra escola? Onde? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

E nesta unidade?__________________________________ 
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APÊNDICE - IV 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Pós Graduação em Psicologia da Educação 

Pesquisadora: Maria Luiza G. Castro 

Dezembro / 2011 

 

Roteiro de entrevistas com professores 

 

1. O que você entende que é ser “bom” professor? Por que? 

2. Quais desafios você enfrenta na atuação juntos aos jovens no Ensino Médio?   

3. Como os tem enfrentado?  

4. Como você se sente sendo professor de adolescentes? Por que?   

5. No seu ponto de vista, quais apoios / subsídios / recursos julga serem 

importantes para o desenvolvimento de um “bom” trabalho? Por que?  

6. A quais fontes recorre para se atualizar?   

7. Quais conhecimentos você considera serem fundamentais para o exercício da 

profissão? Por que? 

8. O que você diria a um professor novo / iniciante no Ensino Médio? Quais 

conselhos daria? Por que?  
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APÊNDICE - V 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Pós Graduação em Psicologia da Educação 

Pesquisadora: Maria Luiza G. Castro 

Junho / 2012 

 

Prezado (a) professor (a),  

Este questionário tem como finalidade completar a minha pesquisa para minha 

dissertação de Mestrado sobre o docente do Ensino Médio. Os dados aqui obtidos 

são estritamente confidenciais e suas identidades serão preservadas. Agradeço 

desde já sua contribuição. 

Por favor, coloque somente seu primeiro nome: _________________________ 

 

1. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio ... 

 

 

2. A utilização de novas tecnologias, no Ensino Médio, ... 

 

 

3. Quando chego para dar uma aula ....  

 

 

 

4. Os alunos dessa faixa etária são .... 
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5. A aprendizagem dos alunos, para mim, ... 

 

 

6. E, por fim, como é uma aula sua? 
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APÊNDICE - VI 

 

QUADROS DE ANÁLISE 

Quadro 1: Relacional 

Categoria RELACIONAMENTO 

Aluno  [ ..] “Encantar, ter significado, fazer ter sentido (para os alunos)”  (J.) 

 [...] “Conseguir a atenção dos seus alunos, de conseguir interagir, 
de trazer (o conteúdo) de uma forma que os alunos tenham 
interesse”. (R.) 

 [...] “Quando deitado, antes de dormir, você repassa o dia, né? 
Aquilo fica, fica... Eu fico procurando. Deveria ter feito de uma forma 
diferente. Até que ponto eu errei? Ou foi só erro dele? (aluno).  Se o 
erro foi meu... Não. Vou conversar com ele. Não gosto de deixar 
coisa num mal entendido. (C.) 

[...] “tentar entender o aluno, a dificuldade que ele tem e, a partir 
disso, você sabendo da dificuldade, tornar uma coisa mais na base 
da amizade, tentar criar um vínculo... Não daquele professor que é 
monstro, né? É conversar, é dar bronca, é fazer piada, mas é, é 
exigir”. (C.) 

[...] “eu brinco com eles, ao mesmo tempo sou brava... Então, eu 
tento conquistá-los para mim (sic) conseguir dar a matéria” (L.) 

[...] “Respeitando cada um” (L.) 

[...] Ter noção de direitos e deveres. Respeito mútuo, sabe? (J.) 

[...] “Professor não pode ser arrogante, não pode achar que sabe 
tudo. Professor tem que ser simpático. Então, lá na frente, eu brinco 
com todo mundo, do pior ao melhor aluno” [...] (M.) 

[...] Tornar uma coisa mais na base da amizade... É o aluno não ter 
medo de falar: professor, eu não entendi. Professor pode falar de 
novo? Então, eu procuro ser muito aberto, nesse aspecto... É mais 
na relação... É você ficar insistindo e também fazer de tudo pra não 
desistir do aluno [...]  (C.) 

[...] eu faço contrato com eles no 1º. dia de aula. Eu falo assim; 
“pessoal, eu não ligo que conversem, se eu tiver passando na lousa. 
Vocês podem até se matar ai, mas eu não vou ligar. Vocês podem 
conversar à vontade. Mas, na hora que eu for falar, esquece! Aí, eu 
vou estar falando, vocês vão ter que respeitar isso. E (eles) 
respeitam. (M.) 
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[...] Então, eu tento não só passar o conteúdo, mas dividir [...] “você 
pega e maltrata um aluno, pode ser que seja mesmo um indivíduo, a 
sala toda toma a dor do aluno, porque eles são amigos, então você 
queimou seu filme com a sala”. (M.) 

com eles as experiências (L.)  

[...] “eles se sentem bastante livres para chegar e perguntar as 
coisas mais obscenas possíveis. Eles perguntam sem preconceito 
nenhum de tudo, de drogas, de tudo, da matéria. Eu deixo um canal 
livre para eles”. (M.) 

[...] “Eu já falo para eles, não colem... O que interessa é o que você 
aprendeu e você tem que ser honesto com você. Não mostrar para 
mim, nem pra ninguém!” (M.) 

[...] “Não adianta pedir nota. Você tem capacidade de tirar a nota!  
Você vai fazer por merecer” [...] (C.) 

[...] ele tá sendo convidado, né? (Procuro mostrar) que a 
participação dele é importante, mas (somente) se ele se sentir à 
vontade [...] Que ele não se sinta coagido [...] Tem que dar abertura 
para eles para que eles elaborem junto. (L.) 

[...] Desenvolver o conteúdo mesmo que do currículo, fica mais 
interessante porque eles participam e acabam engrandecendo a 
aula (L.) 

[...] “Qual é a minha linha? Eu brinco. Adoro Piaget, mas aplico 
Pinochet. É preferível aplicar o Pinochet e ser o mais racional, o 
famoso professor GLS (giz, lousa e saliva) do que ser o legalzinho, 
mas chegou no final do ano e não aprendeu absolutamente nada!” 
(C.) 

[...] “É facilitar. Não fazer pro aluno, mas facilitar essa empatia, para 
que ele chegue e fale assim: “olha, eu entendi”, em vez dele buscar 
com o colega ou procurar colar...” (C.) 

[...] “Tento trazer aquele conteúdo para a realidade dele... Sempre 
que possível tento buscar partir deles, do que ele sabe. (J.) 

 [...] Antes eu queria ser autoritário, (achava) que sabia tudo. No ano 
seguinte, eu fiz o que eu não sabia. Eu não era o que sabia tudo. Eu 
buscava informação com eles.  Então, é uma troca de informações. 
Já aprende com eles o que tá na moda hoje, qual o assunto deles... 
Então, você tem que estar inteirado para tentar falar a linguagem 
deles, senão fica desmotivante para eles (M.)  

[...] Celulares com acesso à internet (poderiam ser utilizados) dentro 
de sala de aula. (M.)  

[...] “a gente poderia estar aí fazendo um trabalho, usando o 
celular... Peguem a calculadora... Aí, o celular serve para isso 
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também!” (R.) 

[...] Fora daqui, eles têm um leque muito grande do uso da 
tecnologia. Eu tento adequar o conteúdo com alguma imagem com 
algum vídeo (L.)  

[...] O pessoal fala assim: “mas o aluno hoje sabe mais que o 
professor, mexer na internet. Mas ele mexe, pra que? [...] Agora, 
você vai na internet, pega aquilo... Mas eles não vão na internet 
procurar. O que eu apresento é um trabalhinho que vocês preparam 
em casa. O certo seria eles fazerem o trabalho e trazer pronto. Mas 
não o fazem!” (C.) 

[...] Alunos imaturos e dependentes da mediação do professor  (L.) 

[...] Alunos questionadores e inseguros quanto ao assunto estudo e 
futuro profissional (R.) 

 [...] Inteligentes, ativos, críticos, porém muitas vezes dispersos sem 
perspectiva para o futuro, acomodados e indisciplinados. (Coord. 
Ens. Médio) 

[...] Alunos complicados pela própria natureza. Vivendo tempos 
difíceis em que passam pela transição criança/adolescente. (M.) 

[...] “(Es)tá passando pela famosa revolução hormonal [...] então, 
essa compreensão, de você aceitar isso que, cada um, tá vivendo 
um momento... Eu acho que é o mais difícil. (C.) 

[...] “Eu gosto mais. Eu acho mais fácil a comunicação. A criança 
não é tudo que se pode falar. E o adolescente, não. Você não 
precisa se policiar para falar e nem escutar... É mais fácil. Eles já 
têm formação, já tem uma educação. Você não precisa ficar... 
gritando, repetindo muitas vezes...” (L.) 

[...] Alunos imaturos, sem nenhuma perspectiva em relação ao futuro 
(profissão e pessoal) e não esboça interesse pelos estudos. Todavia 
acreditam que a escola seja um meio de socializar. (Coord. Ens. 
Fund.) 

[...] eu falo que aqui é um esporte clube.  Que vêm para namorar. 
Eles vêm jogar pingue pong. Ele vem para conversar porque, às 
vezes, ele trabalha o dia inteiro...  (C.) 

[...] “É você pegar um aluno que trabalha o dia inteiro e não está 
com a menor vontade de ver alguém lá na frente falando. (Es)tá 
mais a fim de bagunçar, socializar só.” (M.) 

[...] “tem aluno que já é voltado para aquele papo de vestibular tudo, 
e esses não, você tem que saber... Busco na internet concursos... 
Quero mostrar para vocês a chance que você está tendo, que vocês 
têm... Quem não gostaria de ter a sua independência financeira?” 
(M.) 
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[...] “ Às vezes, você faz... um show entre aspas para conseguir 
atenção. Você tem que “se virar nos 30”. Um desafio no sentido da 
valorização (do trabalho) que você recebe por parte dos alunos (R.) 

[...] eu acho que o grande problema hoje em dia do aluno é esse, é o 
querer. Ele não quer! (C.) 

[...] Você fala assim: “leia esse texto!” “Ah, mas o ler não me dá 
prazer! Mas, você já leu? Não! Ele já nega o texto antes de ler” (C.) 

[...] e novamente é aquela tecla, né? O interesse, o estudar... E eles 
estarem novamente em casa fazendo a tarefa, a pesquisa... Eles 
não fazem a tarefa nem pesquisa. Nada!...E aí, quem fez? Gente, 
ninguém procurou nada???  Aí, entra aquela história, raríssimos os 
que entram (no site), os que fazem atividade, que comentam [...] (R.) 

[...] “Tem aqueles que não querem participar. Ás vezes, você 
consegue uma participaçãozinha meio forçada” (L.) 

[...] “O adolescente tá sendo criado num mundo de prazer. É só 
prazer. Então, tudo tem que dar prazer... Em casa, ele não tem a 
palavra “não”. Ele vem pra escola e quando você fala “não”, ele se 
rebela! Ninguém falou “não” pra ele. Você não pode fazer isso, não 
pode ficar andando pela ..., fica sentado. Então, o professor é o 
chato! (C. ) 

Gestor [...] Eu acho que a turma de gestores... têm que dar apoio, né? E 
participar... Quando a gente tem um problema aí a gente senta e 
resolve. Mas, se você tem um problema constante, fica a desejar, 
né? O respaldo lá embaixo porque eles também não tão sabendo o 
que (es)tá acontecendo” (L.)   

[...] E a direção, assim, sempre que precisei, elas estão prontas [...]  
O que elas podem, elas fazem.  Mandam o material [...] quanto a 
isso eu não posso reclamar. (J.) 

[...] “apoio? Muito pouco, eu diria. Acho mesmo que é individual, 
mesmo do professor, porque a coordenação apoia um pouco. 
Direção zero”. (M.) 

[...] “Você não tem apoio nenhum. E eu digo não só salarialmente, 
que seria uma coisa muito importante, mas em outros itens também. 
Simples, como uma sala com 45 alunos, né?” (R.) 

[...] “Não tenho nenhum apoio nesse sentido, para fazer pesquisa, 
para desenvolver algum tipo de trabalho”. (R.) 

[...] “A escola tem aí um valor x para alguns professores poderem 
fazer algum curso em tal lugar, uma especialização”. (R.) 

[...] em termos de ajuda de escola, de direção, é muito confuso 
porque a direção muda, né? (C.) 
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[...] “Todo dia você tem uma decepção. Você planeja isso aqui hoje. 
Ah, hoje... Hoje, vai acontecer não sei o que. Aí você tem que adiar. 
Daí, não sei o quê, tem que adiar. E como é sempre assim, você 
não tem uma semana de 2ª. a 6ª. feira, normal. Normal é estar 
sempre improvisando. (C.)  

[...] não dá para sair, não. É complicado. O máximo que a gente sai, 
às vezes, é ir na praça aqui para ver a formação de flores, e às 
vezes, fazer catança de insetos ou coisas do tipo. Mas não dá para 
ir muito longe não, porque fica arriscado... (falta) transporte”. (M.) 

[...] como somos uma escola estadual, a Prefeitura Municipal não 
tem nenhuma obrigação de fornecer recursos para isso (saídas de 
estudo do meio). E o recurso, por exemplo, de uma excursão... 
Precisa de ônibus. ( C.) 

[...] ano passado, eles (os gestores) começaram a entrar para 
assistir aula. Eu não perguntei e também não recebi nenhuma 
informação. Se estava correto, se não estava, se poderia mudar... 
Não recebi nenhum feedback.” (R.)  

[...] “Eu ser liberado para estar indo nesse simpósio, para eu estar 
indo nesses congressos, para fazer um curso de verão, coisas que 
nós não temos... Eu fui para Pernambuco, fui apresentar meu 
trabalho de mestrado.  Eu tive que arcar com as minhas faltas” (R.) 

[...] “Não tenho nenhum apoio nesse sentido, para fazer pesquisa, 
para desenvolver algum tipo de trabalho” (R) 

[...] “Até mesmo nesses cursos on line, às vezes tem algum, uma 
videoconferência e nós estamos em sala de aula, nós não podemos 
participar... A gente só assiste. Não dá para participar”. (R.) 

Família [...] “a família é totalmente sem estrutura nenhuma” (M.) 

[...] “A falta de acompanhamento dos pais, né? Porque antigamente 
você tinha o alicerce. Falava eu não vou fazer aqui, mas alguém ia 
fazer ele fazer!” (L.) 

[...] “ Os pais não percebem que é importante o elo (com 
professores, com a escola)... Deixar para que você eduque. “Vê o 
que a senhora pode fazer, porque em casa eu já nem sei mais o que 
fazer”. (J.) 

[...] “Aí, o pai e a mãe não vem pra escola, mas não vai pra escola 
porque não tem essa questão da importância da escola. Então, ele 
(aluno) não vem porque o próprio pai e mãe acha que também não é 
importante. Quer dizer, quando ele coloca o filho na escola, é tipo: 
“conserta ele, porque aqui não tem conserto”. (C.) 

[...] “O aluno adolescente tem essa questão familiar, que a família 
não é mais aquela de antigamente.  Hoje em dia, se você chegar e 
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falar assim: “quem mora com pai e mãe juntos? É minoria. Tem toda 
essa relação, né? Fica com a mãe ou fica com o pai. A mãe 
trabalha, ele fica longe do pai e da mãe” (C.) 

[...] “E aquele que não tem o pai e a mãe não sabe ler? Quando eu 
falo assim não sabe ler, não é que seja analfabeto. Não estimula a 
leitura em nada. Não tem jornal, não tem revista, não tem livro. Não 
tem nada!” (C.) 

[...] Mando bilhetes para os pais, deixo recado na apostilinha. (J.) 

[...] “Peço para a coordenadora entrar em contato com os pais. Aí é 
uma convocação mais direta” (J.)  

 

Quadro 2: Profissional  

Categoria Profissional 

Escolha 
Profissional 

[...] “Porque Biologia? Biologia é... Eu já desde pequeno... Aliás, 
acho que eu tinha uns seis, sete anos eu já gostava de ficar 
mexendo com plantas. É fazer experiência química, eu também 
sempre gostei. Aí ficava fazendo experiências. Eu nem sabia que 
Biologia existia... E, bom que coisa vou fazer? Não tive dificuldade 
nenhuma: era Biologia”[...] (M.)  

Início da 
Docência 

[...] “Se vocês pensam que vocês vão ser é... Vão trabalhar com 
pesquisa, esquece! O primeiro emprego de vocês vai ser dando 
aula” [...]. (M.)  

[...] “ fazer aquilo que eu gostava nos professores e não fazer aquilo 
que eu não gostava nos professores [...] Me coloco na posição do 
aluno.” (C.) 

[...] “Bom, eu tenho que preparar minhas aulas para ver como vai 
ser... Peguei um relógio, preparei uma aula qualquer, pus uma 
filmadora e... não saia nada!... Teve lá práticas de ensino, tudo, né? 
Mas, você sempre acha que vai ser... Sei lá, nunca tinha dado aula! 
O primeiro dia, foi um monte de enrolação com a diretora falando 
com os alunos... Depois, eu percebi que era diferente: você ser o 
dono da aula... Mas, foi horrível também!” (M.) 

[...] “Como no início da minha carreira... É tipo, vire-se!” (C.) 

[...] “cada geração, está mudando. Então você vai ter que estar 
acompanhando, porque o ritmo você tem que dançar de acordo 
com a música”. (M.) 
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Sentido [...] “Gosto de lidar com jovens” (L.) 

[...] “É sempre uma aventura nova. É muito interessante. É muito 
gostoso. É muito gratificante [...] Me sinto muito feliz (como 
professora de adolescentes)”. (J.) 

[...] “Aí, a gente pode mudar a cabeça deles de alguma forma. Nem 
que seja um ou dois alunos, mas já está valendo a pena!” (M.)  

Subsídios [...] “oferecem inúmeras possibilidades de trabalho em sala de aula”. 
(Coord. Ensino Médio) 

[...] “por incentivar o Protagonismo Juvenil” (Coord. Fund. II) 

[...] “Alguns livros e textos que são referenciais pra que a gente 
desenvolva as atividades no próprio currículo. Tem mesmo algumas 
orientações que a gente deve seguir”. (J.) 

[...] raramente chegam alguns textos pra serem discutidos. [...] As 
discussões, né? Eu fico refletindo muito em cima disso... Então, as 
experiências, a troca de experiências, nem tanto com os textos. (C.) 

[...] de troca de informações, tem os HTPC´s. Mas, não faz muito 
essa troca, não (M.) 

Colegas [...] às vezes, a gente acaba trocando experiências com os colegas 
que estão na sala... Essa conversa que a gente tem, é muito 
interessante” (L.) 

[...] “não existe grupo (de professores). Existem afinidades... como 
os professores também não são da cidade... Eu quero chegar 
naquele horário pra dar aula e ir embora”...  (C.) 

[...] E também com os professores... Porque é uma diversidade 
muito grande de professores. Cada um tem seu método, tem suas 
regras. Muitas das vezes: “ah, mas o outro professor deixa. Ah, o 
outro professor não fez isso...” Então, tem muito disso. O próprio 
colegiado não fala a mesma língua. (R.) 

[...] “Alguns dizem: “é um emprego”. Você tem que entrar, dar a sua 
aula e sair. Eu não vejo dessa maneira. É muito cômodo. (C.) 

[...] “Eu não posso falar isso, porque estou entrando na questão do 
profissionalismo que, infelizmente, a gente tem isso. O brasileiro é 
muito cordial, né? Não se critica o colega dentro de uma ética que 
eu não sei até que ponto... Porque a partir do momento que a 
atitude de um colega te prejudica, ou mesmo não te prejudica, tá 
prejudicando o aluno, porque esse aluno vai pro colegial. (C.) 
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Políticas 
Públicas  

[...] “o que a gente ganha acaba não suprimindo as nossas 
necessidades financeiras... Redução da jornada, que aí... o 
professor pode não se  dar por satisfeito, mas (vai) ficar mais 
tranquilo na hora de elaborar a aula, seu plano também... Tentar 
reduzir a carga do professor, porque eu teria mais tempo para 
pesquisar” (L.)  

[...] Ter 47 aulas por semana! (J.) 

[...] “Então, você tem a própria duração da aula. Você tem a noite, 
por exemplo, 40 minutos para você entrar, fazer chamada com 40 
alunos. Mas, antes disso, você tem que colocar eles em silêncio. A 
chamada para mim, é algo sacrificante”. (C.) 

[...] “Você não consegue em 50 minutos dar atenção a todos... Não 
dá para diferenciar o conteúdo para cada grupo, (de) que eles às 
vezes estejam em níveis diferenciados de aprendizagem” (R.) 

[...] quem tem que fazer as políticas públicas e cumprir, não cumpre 
e tudo recai sobre nós... (R.) 

 [...] tem a progressão continuada. Eu ia falar em progressão 
automática, porque é automática. Que virou, infelizmente. “eu to 
aqui pra passar de ano”. (C.) 

[...] e de geografia é um dos “primos pobres”... o pessoal tá 
preocupado com português e matemática... Geografia era pior que 
História. (C.) 

PCN´s [...] “ auxilia(m) na execução do trabalho dos professores como 
apoio e estímulo sobre a prática diária, ao planejamento de aulas e 
o desenvolvimento do currículo”.   (Coord. Fund. II) 

[...] “contemplam as necessidades básicas dos alunos, o mínimo 
que se deve aprender, portanto faz-se necessário a 
complementação com atividades extras”. (Coord. Ens. Médio) 

Infraestrutura [...] a infraestrutura aqui. Quando é calor aqui é realmente 
insuportável. Tem aluno que passa mal, com ventilador só... (R.) 

 

Quadro 3: Pedagógica 

Categoria Pedagógica 

Conhecimentos [...] “A própria matéria em si é fundamental. A Psicologia é 
fundamental... Principalmente com adolescentes. Você tem que 
estar tentando sempre estar motivando. Falar de motivação é 
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fundamental.” (M.)  

[...] Primeiro, dominar o conteúdo assim que (es)to(u) passando 
por completo. Ter um bom conhecimento dele. (J.) 

[...] Você tem lá a matriz curricular que você vai ter que passar 
aquilo de um jeito ou de outro. (M.) 

[...] “Eu sempre falo assim: se eu largar o conteúdo, qualquer um 
pode vir aqui e dar aula. Não precisa nem ser formado em 
Geografia. (C.) 

[...] a minha psicologia é prática... Vem da experiência. (C.) 

[...] Dependendo da sala, demoro a introduzir o conteúdo 
programado (L) 

[...] Que os alunos não aprendem da mesma forma.  Eles têm um 
ritmo diferente... (J.) 

Tecnologias “São ferramentas fundamentais para estimular o aluno para 
reconstruir o conhecimento... Auxiliam que o conteúdo seja 
apresentado de maneira mais atrativa e eficiente” (L.)  

“Devem ser aceitas e incentivadas, mas não garantem a 
aprendizagem efetiva por si só” (C.) 

“É uma tendência. Porém caminha a passos lentos!” (R.) 

“Contribuem para a criação de novas estratégias...” (Coord. Fund. 
II) 

 “Para diversificação do trabalho e como estímulo para a 
aprendizagem”  

(Coord. EM).  

[...] “multimídia? Então, isso já não é mais novidade para o aluno. 
Ele já quer outras coisas. Tive reunião de Power point. Power 
point já (es)tá ulltrapassado”. [...] “Não tem uma sala de 
informática pra todos. Até mesmo colocando 3 por computador... 
Eu deixei os computadores prontos já pra aula, quando 
chegamos aqui tinha caído a rede e eu precisava da internet pra 
dar a aula”... (R.) 

[...] “Falta de recursos tecnológicos: um data show e uma sala de 
informática” (J.) 

[...] “Porém a manutenção dos aparelhos é muito precária”. 
(Coord. E. M.) 

Estratégias [...] “Já trago gravado no pendrive, datashow, vídeo do youtube. 
Eu tento adequar o conteúdo com alguma imagem, com algum 
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vídeo”. (J.)  

[...] “Gosto de trabalhar com imagem, imagem fala bastante... Ela 
fixa muito mais do que aquilo que você tá ouvindo”. (M.) 

[...] “eu trago meio que pronto, eu tento trazer. Eu pego um CD, 
gravo em casa, já passo o vídeo pra ele... Alguns trabalhos que é 
pra fazer gráficos que precisa realmente do visual, eu também já 
faço. Dou uma imprimida em casa... Eu já trago impresso para 
eles. Faço comentário, passo site...” (R.) 

[...] “Procuro convocar o aluno a ter uma postura ativa diante do 
conhecimento, manifestando-se, estabelecendo relações, 
ativando conhecimento prévios, participando de discussões, 
posicionando-se. Faço a mediação necessária de interlocução e 
da negociação”. (J.)  

[...] “Inicio a aula cumprimentando os alunos, conversando sobre 
o conteúdo da aula anterior, a fim de retomá-lo e continuando as 
atividades. Aula: muito preparada e envolvente”. (L.) 

[...] “Faço chamada, reviso a matéria da aula anterior e prossigo 
no desenvolvimento do conteúdo programático. Me esforço para 
que seja a melhor possível”. (R.) 

“Procuro passar conhecimentos e trabalhar conceitos. Procuro 
questioná-los e instigá-los para que aja aprendizagem real e 
efetiva, enfocando as relações existentes entre o conteúdo da 
disciplina e a vida” (C.)  

[...] Aulas divertidas. Tenho sempre uma história para qualquer 
assunto de minha matéria... Desde que acrescente algum valor, 
faço sempre uma correlação com a vida real. Histórias que 
tenham sempre um cunho educativo, onde os alunos acabem 
aprendendo e se divertindo. (M.)  
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