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Bem-estar e satisfação dos Professores 
com a profissão, antes e durante a pandemia 

Ponto de Vista

É nas faixas de 
professores com 
mais tempo de 
serviço que é 
mais notória a 
insatisfação com o 
sistema de ensino 
e que os docentes 
evidenciam piores 
expectativas 
quanto ao futuro. 
Além disso, é 
nesta faixa que 
os professores 
revelam maior 
dificuldade com o 
ensino a distância. 
É mais um motivo 
para se pensar 
na renovação 
da classe docente. 

N
este período de pan-

demia COVID-19, 

os professores por-

tugueses confron-

taram-se com uma nova 

organização do trabalho e 

com os desafios do ensi-

no a distância. Os profes-

sores tiveram de, repenti-

namente, reinventar a sua 

atividade letiva, passando 

a acompanhar os seus alu-

nos e a relacionar-se com 

os colegas à distância. Rea-

daptaram os horários, os 

instrumentos, as metodo-

logias, os espaços, as rela-

ções. No entanto, estando 

o Ensino Secundário sub-

jugado ao peso dos exa-

mes na vida académica 

dos alunos, o Ministério 

da Educação determinou 

o regresso às aulas pre-

senciais, a 18 de maio de 

2020, dos alunos dos 11.º 

e 12.º anos e dos 2.º e 3.º 

anos dos cursos de dupla 

certificação do ensino se-

cundário, nas disciplinas 

que em que haverá pro-

va nacional, havendo pro-

fessores a lecionar as duas 

modalidades. 

Este estudo preten-

deu: 1) analisar o bem-es-

tar subjetivo e profissio-

nal dos professores antes 

e durante a pandemia; 2) 

analisar a satisfação com 

ma física do que as pro-

fessoras. Para além disso, 

os educadores do Ensino 

Pré-escolar foram aqueles 

que revelaram um maior 

nível de bem-estar. 

De uma forma geral, 

elevadas percentagens de 

professores estavam satis-

feitas com o sistema de 

ensino antes da pandemia, 

com exceção do que res-

peita às diretrizes do Mi-

nistério da Educação e à 

burocracia (apenas 34% e 

16.1% de inquiridos esta-

vam satisfeitos com as di-

retrizes do Ministério da 

Educação e as burocra-

cias, respetivamente). As 

professoras encontravam-

-se mais satisfeitas com as 

diretrizes do ministério, 

com o trabalho colabora-

tivo e com o desempenho 

dos seus alunos em com-

paração com os professo-

res. Os professores com 

menos tempo de serviço 

(menos de 10 anos e en-

o sistema de ensino; 3) 

auscultar as perspetivas 

profissionais futuras. Para 

isso, aplicou-se um ques-

tionário previamente va-

lidado, anónimo e em 

formato online, a uma 

amostra não probabilís-

tica de professores portu-

gueses, entre 27 de maio 

e 6 de junho de 2020. A 

amostra deste estudo é 

constituída por 1479 pro-

fessores (1162 mulheres, 

78.6%). A média de idade 

dos inquiridos foi de 51.34 

anos (DP = 7.27, variando 

entre 26 e 68 anos). 

Os resultados mostra-

ram que a maioria dos 

docentes apresenta uma 

perceção de bem-estar, 

moderadamente positi-

va, sendo a satisfação com 

a forma física o item que 

apresentou uma menor 

percentagem de profes-

sores satisfeitos (53.5%). 

Os professores estão mais 

satisfeitos com a sua for-

tre 11 e 20 anos) apresen-

taram uma maior satisfa-

ção com as diretrizes do 

Ministério da Educação, 

com o apoio da direção 

do Agrupamento/Esco-

la, com o trabalho cola-

borativo, com os horá-

rios estabelecidos, com a 

quantidade de níveis que 

leciona e com a burocra-

cia, em comparação com 

os professores com mais 

tempo de serviço (entre 21 

a 30 anos e entre 31 a 40 

anos). De um modo ge-

ral, foram os educadores 

do Pré-escolar que reve-

laram estar mais satisfei-

tos em relação ao sistema 

de ensino antes da pande-

mia, sendo os professores 

do 3.º ciclo do ensino bá-

sico e secundário os me-

nos satisfeitos.

Durante a situação pan-

démica, o bem-estar dos 

professores em relação à 

profissão diminuiu, ou se-

ja, grande parte dos pro-

fessores, durante a pande-

mia, sentiu-se com mais 

trabalho (84.2%), mais 

cansada (80.0%), mais 

stressada (70.7%), mais 

ansiosa (68.9%), mais an-

gustiada (58.4%) e mais 

pressionada (55.9%) no 

exercício da sua profissão 

e por comparação ao pe-

ríodo antes da pandemia. 

Por sua vez, uma reduzida 
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res sentiu-se mais satisfei-

ta (11.8%), mais motivada 

(12.1%) e mais valorizada 

(15.5%).

As perspetivas profis-

sionais futuras não são 

satisfatórias, visto que 

menos de um quinto dos 

professores concorda que 

no futuro estará mais rea-

lizado (16.2%), mais feliz 

(15.2%), terá condições me-

lhores (15.2%) ou que a sua 

profissão terá mais pres-

tígio (17.5%). Enquanto, a 

maioria acredita que o 

seu trabalho aumentará 

(69.2%) e que as burocra-

cias aumentarão (73.9%). 

Ainda face ao futuro pro-

fissional, 40.2% dos inqui-

ridos considera que nada 

irá mudar a nível profis-

sional e 6.2% pensa que as 

salas de aula presenciais 

desaparecerão. 

Em resumo, a pande-

mia veio reduzir a perce-

ção de bem-estar face à 

profissão, criando algu-

ma preocupação nos pro-

fessores quanto ao seu fu-

turo profissional. Embora 

já existisse algum desagra-

do com o Ministério da 

Educação anteriormente 

à pandemia, é necessário 

compreender melhor as 

causas desse desconten-

tamento, fornecer ferra-

mentas de autocuidado, 

sobretudo neste perío-

do, e pensar a renovação 

da classe docente, dado 

que é nas faixas de pro-

fessores com mais tem-

po de serviço que é mais 

notória a insatisfação com 

o sistema de ensino e que 

os docentes evidenciam 

piores expectativas quan-

to ao futuro. Além disso, 

é nesta faixa que os pro-

fessores revelam maior 

dificuldade com o ensi-

no a distância
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A pandemia veio reduzir a perceção 
de bem-estar face à profissão, 
criando alguma preocupação nos 
professores quanto ao seu futuro 
profissional.

Novo comandante 
dos Bombeiros 
Voluntários
de Braga
toma posse 
a 19 de julho

Cerimónia A cerimónia 

de tomada de posse do co-

mandante, Pedro Ribeiro; 

do 2.º comandante. Pe-

dro Dias; e do adjunto de 

Comando dos Bombei-

ros Voluntários de Braga, 

Cátia Silva, está agenda-

da para o dia 19 de julho, 

no Museu de Arqueologia 

D. Diogo de Sousa.

O programa da tomada 

de posse começa às 10h00 

com o içar das bandeiras, 

seguindo-se a formatura 

geral (10h30) e a receção 

às entidades (10h40). 

A cerimónia e entrega 

de medalhas tem início 

às 10h45.

     

Trabalhos 
de conservação
de túnel
condicionam 
trânsito

Amanhã A Câmara Mu-

nicipal de Braga informou 

que amanhã, dia 29 de 

junho, vão decorrer tra-

balhos de conservação e 

manutenção no túnel de 

ligação da Avenida Antó-

nio Macedo à Avenida da 

Liberdade.

A intervenção terá lugar 

entre as 9h00 e as 11h00.

Por questões de ope-

racionalidade e seguran-

ça, segundo a autarquia 

bracarense, serão inter-

ditadas as entradas da 

Avenida António Mace-

do e da Praça Conde de 

Agrolongo. 

Esta ação será coorde-

nada por agentes da Poli-

cia Municipal destacados 

para o efeito.

De acordo com infor-

mação enviada ao Diário 

do Minho pelos Trans-

portes Urbanos de Braga, 

devido à realização desta 

intervenção, «todos os au-

tocarros das carreiras que 

efetuam trajeto pelo inte-

rior do referido túnelpas-

sam a realizar um percur-

so alternativo».

Breves
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