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Precariedade e empobrecimento 
não impedem a classe docente
de aumentar a dedicação aos alunos
JOAQUIM MARTINS FERNANDES

A motivação da maioria 
dos professores do ensino 
básico e secundário tem 
vindo a diminuir ao lon-
go dos três últimos anos, 
mas a capacidade de re-
siliência  dos docentes 
tem garantido o compro-
metimento da classe com 
os alunos. Nem mesmo a 
crescente precariedade la-
boral e o empobrecimento 
tem colocado em causa o 
profissionalismo docente, 
que tem indo beber moti-
vação à «preocupação cen-
tral com a aprendizagem e 
o bem estar das crianças 
e dos jovens». 

A conclusão é expres-
sa num estudo apresenta-
do ontem na Universidade 
do Minho (UMinho), no 
âmbito do seminário so-
bre “Profissionalismo do-
cente e liderança”. O tra-
balho coordenado pela in-
vestigadora Maria Assun-
ção Flores apresenta a sala 
de aula como o último re-
duto da realização profis-
sional dos professores, que 
não se reveem na degrada-

DM

O estudo coordenado pela investigadora do Centro 
de Investigação em Estudos da Criança da UMinho 
foi realizado no âmbito do Projeto TEL – Teachers 
Exercising Leadership (Os Professores e o Exercício 
da Liderança) e assentou em quase três milhares de 
inquéritos a docentes de todos os graus de ensino 
obrigatório de todo o país. 

O trabalho, que supriu um vazio existente no país, 
faz saber que a autoestima dos docentes já conheceu 
melhores dias: 39,2 por cento dos inquiridos afirmou 
que ela diminuiu, enquanto 43,6 por cento revela que 
a sua autoestima profissional manteve-se inalterável. 
Mais preocupantes são os dados da motivação, com 
a maioria (61,6 por cento) dos professores a assumir 
que tem diminuído. À data do inquérito, 45,5 por cento 
dos professores consideravam que a sua motivação era 

moderada e outros reconheciam que era baixa (17,4 
por cento) ou muito baixa (5,4 por cento). 

«Os dados obtidos revelam que a motivação dos 
professores diminuiu ao longo dos últimos anos, tendo 
como referência o ano de 2012», sublinha o estudo 
de Maria Assunção Flores. Apesar da redução da auto-
estima profissional e do crescimento da desmotivação, 
49,4 por cento dos docentes respondeu que «a sua 
competência profissional aumentou». 

Os docentes não ignoram que «o trabalho e a con-
dição docente se deterioraram» e Assunção Flores 
salienta que «a crescente desmotivação decorrente das 
medidas políticas que provocam desgaste profissional, 
desencanto, desânimo e medo» geram «repercussões 
negativas ao nível da realização profissional».

«As palavras dos professores são elucidativas: falam 

em “tsunami legislativo”, “legislação mirabolante”», 
continua a investigadora, fazendo saber que “imagem 
desgastada”, “massacre sistemático” da comunicação 
social e da sociedade» são outras das imagens usadas 
pelos docentes, que também acusam a classe política 
de contribuir para a «desvalorização da profissão».

O inquérito nacional envolvem, numa 1.ª fase, 2702 
docentes, desde o pré-escolar ao ensino secundário. 
Num segundo momento, foi feito um trabalho mais 
aprofundado sobre profissionalismo docente e liderança 
em 11 escolas, que envolveram grupos focais de 99 
professores e painéis de 108 alunos, além de entrevistas 
a 11 diretores. A última fase do estudo consistiu em 
oficinas de formação e desenvolvimento de projetos 
liderados pelos professores em cinco escolas do Norte, 
nos quais participaram 66 docentes.

Autoestima diminui e competência aumenta

Estudo de Assunção Flores (ao centro) marcou arranque do seminário sobre profi ssionalismo docente e liderança

classe docente é explica-
do pela «perda de salá-
rios e o aumento do cus-
to de vida que, no caso 
dos professores, se refle-
tem de forma mais inten-
sa quando têm que deslo-
car-se para diferentes re-
giões do país, afastando-
se, assim, da família e ten-
do de fazer face às despe-
sas de duas habitações e 
transportes».

A «degradação da con-
dição docente e da ima-
gem social dos professo-
res» constituem uma ou-
tra causa para o cresci-
mento da desmotivação, 
que vem desde 2009, mas 
que os professores com-
pensam com as «fontes de 
motivação e encorajamen-
to» que encontram na es-
cola e na comunidade lo-
cal. A sala de aula é mes-
mo o último reduto de for-
talecimento da classe do-
cente, sendo vista «como 
espaço de autonomia pro-
fissional por excelência». 
Assunção Flores vinca que, 
«apesar de todos os cons-
trangimentos, é aí [na sala 
de aula] que [os docentes] 
podem exercer o seu pro-
fissionalismo e envolver-se 
na criação de um clima po-
sitivo, capaz de fomentar 
relações afetivas e cogni-
tivas acolhedoras e esti-
mulantes e de contribuir 
para o desenvolvimento de 
aprendizagens de qualida-
de com os alunos».  

ção da sua imagem social 
e não escondem que a bu-
rocracia a que são sujeitos 
é uma das principais fon-
tes de desmotivação.

O estudo coordenado 
pela investigadora do Cen-
tro de Investigação em Es-
tudos da criança da UMi-
nho, Assunção Flores, par-
tiu de um inquérito por 
questionário a cerca de 
3.000 professores de todo 

o país e cobriu os diferen-
tes graus de ensino, des-
de o pré-escolar ao ensi-
no secundário. 

A «intensificação e a 
burocratização do traba-
lho docente» surge como 
a fonte de preocupação da 
maioria dos docentes, que 
se insurgem contra «a as-
fixia burocrática que reina 
nas escolas», porque «re-
tira tempo e espaço aos 

professores  para se de-
dicarem a tarefas didáti-
cas e pedagógicas».

À cabeça das maiores 
preocupações surge tam-
bém «a precariedade la-
boral e o empobrecimen-
to dos professores». O tra-
balho de Asssunção Flores 
liga este cenário à «cres-
cente instabilidade profis-
sional, à crescente fragi-
lidade dos vínculos con-

tratuais, ao aumento do 
desemprego e à ausência 
de perspetivas de progres-
são na carreira». Cenários 
que geram «insegurança», 
«frustração» e «medo em 
relação ao futuro, além de 
contribuírem fortemente 
para a desmotivação dos 
professores», explica a co-
ordenadora do trabalho de 
investigação. 

O empobrecimento da 
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