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Este trabalho resulta de pesquisa realizada a partir de entrevistas com 80 professores de escolas públicas e privadas do ensino médio de Fortaleza O projeto integra investigação mais ampla sobre as condições de vida, de trabalho e de formação de professores no Ceará, no âmbito do Grupo de Pesquisa Formação de Professores (UECE), sob a coordenação de S. L. Vieira. . O estudo pretendeu captar elementos do perfil do professor deste nível de ensino, identificando possíveis aproximações com o conhecimento já produzido sobre o tema. Apresenta uma visão panorâmica da compreensão dos professores acerca de vários aspectos de sua profissão, situando-se no campo dos estudos sobre representações sociais, por focalizar percepções, imagens e valores oriundos das interações sociais de sujeitos situados em um determinado contexto histórico e social (Weber, 1999: 49). A discussão aborda os seguintes eixos temáticos: Identificação, Motivações e Imagens sobre o Magistério, Visão da Formação e do Trabalho A pesquisa aprofunda também os temas: História de Vida e Visão da Prática em Sala de Aula, aqui não discutidos em função dos limites da presente apresentação.. 
 O interesse pelos estudos sobre formação de professores tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. As pesquisas na área percorrem um amplo espectro temático, incluindo, desde contribuições de natureza mais teórica, àquelas orientadas para a produção de conhecimento empírico sobre as diferentes faces do ser professor.  O incremento de estudos e publicações tem sido motivado por fatores de diversas ordens. De um lado, num contexto propício a reformas educacionais, tende a se configurar um reconhecimento da importância dos professores por parte do Estado. De outro, há um visível e crescente interesse entre educadores e suas organizações no âmbito da sociedade civil organizada por melhor compreender o universo do magistério.
Em inventário acerca da pesquisa sobre a formação de professores, Marcelo (1998) mostra a abrangência das investigações em torno do tema, tendência confirmada por Nunes (2001). Desperta atenção estudos sobre vidas de professores (Nóvoa, 1995), competências de professores (Perrenoud, 1999 e 2000), bons professores (Cunha, 1997), mal estar docente (Esteve, 1999 e Codo, 1999), enfim, o mundo do professor é desvelado sob diferentes enfoques e visões teórico-metodológicas. 
Analisando a produção do conhecimento neste campo, André (1999) constata que temas como formação inicial; formação continuada; identidade e profissionalização docente (p. 85), assim como as práticas pedagógicas, têm sido priorizados por nossos pesquisadores na década de noventa (1990-1998).  Por outro lado, são ainda pouco investigados temas como a formação política do professor, suas condições de trabalho, formas de associação profissional, questões salariais e de carreira (p. 92).
 Em sintonia com toda uma retórica de valorização do professor, emergente, sobretudo, a partir do advento da legislação recente – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 9394/96) e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF – Lei nº 9424/96) – são concebidos programas de formação inicial e continuada visando seu desenvolvimento profissional. Ao mesmo tempo, e contraditoriamente, aguçam-se as formas de proletarização do trabalho docente, como têm observado diversos estudiosos da questão (Gatti, 1997; Gatti et al, 1998; Nóvoa, 1998 e Codo, 1999) e mesmo dados do próprio Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) brasileiro (BRASIL. MEC. INEP 1999).
 É neste campo, impregnado por um discurso de mudança, que se situa o presente estudo. Sua intenção é captar aspectos relativos à profissão professor de ensino médio no atual momento histórico, procurando identificar sintonia com outros estudos, assim como singularidades próprias do contexto cearense. Este movimento se explicitará na análise dos dados coletados, começando por aspectos mais simples, como dados de identificação, até chegar aos mais complexos, como as imagens, as condições de vida e de trabalho dos professores. Comecemos, pois, por perguntar...

O que dizem os dados?
Identificação
As informações básicas de identificação reafirmam algumas características conhecidas sobre os profissionais da educação, ao mesmo tempo em que apontam algumas novidades. A maioria dos professores entrevistados pertence ao sexo masculino (54%). O fato das mulheres representarem apenas 46% da amostra é algo que merece ser destacado, posto que o magistério é uma profissão compreendida como majoritariamente feminina. Estudos recentes, todavia, vêm captando um movimento progressivo e gradual de entrada de homens na carreira docente, a exemplo da pesquisa realizada por Batista e Codo (1999), que revelou um aumento gradual e significativo da participação de homens na profissão. Isto levou os investigadores a constatarem que estamos hoje em face de um processo gradual de desfeminização da atividade docente (p. 61). 
A presença feminina é significativa, sobretudo, em se tratando do ensino fundamental, onde historicamente foi sendo construída a idéia de que as habilidades necessárias aos professores envolvem principalmente aspectos relacionados ao cuidar.  Por outro lado, quanto mais distante do início da pirâmide da seriação escolar (ainda que esta possa ser aparentemente abolida pelo modelo de organização em ciclos), mais forte a tendência de haver hibridismo no gênero. 
Com relação à faixa etária, foi possível constatar que grande parte dos entrevistados (40%) tem entre 31 e 40 anos. Em seguida, destacam-se os professores inseridos na faixa de 21 a 30 anos (28%) e 41 a 50 anos (19%). Aqueles com mais de 50 anos representam 13% da amostra. 
Quanto ao tempo de exercício do magistério, 27% possui de 5 a 10 anos de experiência. Aparecem também com freqüência aqueles com 11 a 15 anos (18%) e 16 a 20 anos (18%) de profissão. Os professores com menos de 5 anos de carreira representam 14% da amostra, seguidos daqueles que têm entre 21 a 25 anos (13%). Os entrevistados com mais de 25 anos de experiência alcançaram um percentual de 5% da amostra, o mesmo alcançado pelos que não se manifestaram com relação ao assunto. Outra consideração importante diz respeito ao fato de que os professores pesquisados, em geral, tiveram uma média de sete anos de experiência em outras séries e/ou níveis de ensino antes de atuar no ensino médio.
De uma maneira geral, são professores que possuem algum tipo de pós-graduação (52%), tendo os restantes (48%) o nível de graduação. Com efeito, a média de professores de ensino médio no Brasil com formação de nível superior é de 87,6%. Em se tratando do Nordeste, essa média cai para 78,3%, região que concentra os mais baixos índices de formação (BRASIL. MEC. INEP. 2000).
Um total de 80% dos professores possui vínculo empregatício. Grande parte (33%) ganha mais de 10 salários mínimos O salário mínimo aqui está convencionado de acordo com seu valor na época em que foram realizadas as entrevistas (segundo semestre de 2000).. À primeira vista, este é um dado animador, entretanto, vale destacar que, para manter essa média de salário, os professores trabalham, em geral, dois (37%) ou três (28%) expedientes, sendo menos freqüentes aqueles que trabalham apenas um expediente (27%). Logo após, vêm os professores que ganham de 1 a 3 salários mínimos (24%), de 4 a 6 (20%) e de 7 a 9 salários (15%).  Uma parcela dos entrevistados (8%) não se manifestou a respeito do salário e do número de expedientes que trabalha.
	Motivações e Imagens acerca da Profissão
Outro aspecto abordado pela pesquisa diz respeito às motivações e imagens que os professores fazem de sua profissão. Indagações sobre o porquê da escolha de ser professor, da vontade ou não de mudar de profissão, assim como da visão que eles acham que as outras pessoas têm da profissão, forneceram elementos que permitiram aprofundar a questão.

Os motivos que levam os professores à docência constituem objeto de diversos estudos. A vocação, por exemplo, é freqüentemente apontada como principal justificativa para tal opção. Esteve (l999) constata que já houve um tempo em que se considerava o magistério, ou mais especificamente o trabalho docente, um sacerdócio a que os abnegados profissionais da educação deviam se dedicar quase histoicamente (p. 7). Os dados coletados ratificam esta imagem, visto que 42% dos professores afirmaram estar na profissão por ter vocação para o ensino. Era um sonho de infância. Acho que sempre foi a minha vocação (CLS).
Para além deste motivo, aparece também de forma significativa a sobrevivência (19%) como justificativa para a “escolha” de ser professor. Os depoimentos registram que a docência era o meio mais fácil, quiçá o único, para obter alguma forma de remuneração. Como afirma Weber (1996) menos do que decisões individuais em relação às oportunidades sociais, as trajetórias de trabalho consistem, principalmente, nas oportunidades sociais que podem ou não ser aproveitadas pelos indivíduos, dada a sua própria localização em uma determinada estrutura social (p. 63).   
Em suas pesquisas, a autora constatou que a escolha da formação para o magistério (...) é vista principalmente de duas maneiras: como busca de realização pessoal ou como imposição resultante da situação socioeconômica ou do desempenho nos exames vestibulares (idem, p. 71). Depoimentos do presente estudo confirmam tal afirmação: Não foi bem uma escolha, na verdade eu queria ser Engenheiro, mas houve uma chave seletora em minha vida que foi o vestibular (HCVS).
Para alguns professores (15%), o acaso teve peso significativo no ingresso à carreira. Há ainda aqueles que tiveram forte influência familiar (14%) no momento da escolha, o que para Amiel (apud Esteve, 1999), é outra característica típica da escolha profissional do magistério (p. 121).
É instigante, ao mesmo tempo em que contraditória, a constatação de que, assim como muitos dos professores revelaram ter entrado na docência por vocação, também muitos (52%), em algum momento de sua experiência como docente, já pensaram em mudar de campo de trabalho. O abandono da profissão é tema recorrente em pesquisas sobre a profissão professor, tanto em âmbito internacional quanto nacional.
Esteve (1999) faz referência a um artigo publicado no jornal El País, já em 1983, intitulado “Crise da profissão docente na Suécia”, segundo o qual
a profissão de mestre nas escolas de ensino em todos os níveis na Suécia não só deixou de ser atrativa, como está ameaçada de uma progressiva deserção dos quadros docentes. A principal razão disso é o esforço psíquico a que estão submetidos os docentes como conseqüência do clima dominante nos centros de ensino. Uma quarta parte dos professores de Estolcomo pensa em mudar de atividade, se já não o fez (p. 40).

Weber (1996), ao analisar o depoimento de professores acerca de diversos aspectos de sua profissão, deu destaque ao caso de uma professora que prepara-se para mudar de atividade porque não suporta ter uma profissão sobre a qual é necessário silenciar (p. 72). A professora tem vergonha de sua profissão em função da desvalorização social.  Este parece não ser um caso isolado, pois, ainda de acordo com a autora, o teor de conversas informais em salas de professores sintetiza de certo modo a rejeição que o professorado manifesta em relação ao seu trabalho (p. 71).
Em estudo sobre o tema, Lapo e Bueno (2000) identificaram um expressivo aumento do número de pedidos de exoneração na rede estadual de ensino em São Paulo, na primeira metade da década de noventa. A partir desta constatação, deram início a estudo com o intuito de identificar que fatores estão presentes nesse processo de abandono que se desenvolve. Para as autoras, do mesmo modo que o tornar-se professor é um processo contínuo, através do qual o indivíduo se constrói como professor, também o deixar de ser professor se mostrou, a partir das histórias dos ex-professores, como um processo que vai se concretizando ao longo do percurso profissional.
O desejo de mudar de profissão parece estar associado a uma série de insatisfações, como salário e baixo reconhecimento social da profissão, como ilustra o depoimento a seguir: Nos momentos de frustração diante da remuneração e da falta de reconhecimento social, penso que poderia fazer outras coisas menos desgastantes (AD).
Ao estudar os motivos que justificariam o estresse dos professores, da mesma forma que o abandono da profissão, Litt e Turk (apud Esteve, 1999) constataram uma maior importância dos salários inadequados e do baixo status social do que problemas relacionados ao trabalho do professor em sala de aula, como é o caso do mal comportamento do aluno (p.35). Em estudo de mesma natureza, foram destacados como elementos mais marcantes para o abandono do magistério: em primeiro lugar os salários; em segundo, a falta de coerência em sua relação com os alunos; e em terceiro lugar, a sobrecarga quantitativa de trabalho (Milstein et al. apud Esteve, ibidem: 35).
É significativo o depoimento do entrevistado a seguir: Na verdade, quero continuar no magistério, mas não para viver financeiramente dele, pois não vale a pena. A relação trabalho X reconhecimento financeiro é complicada. Meu desejo é iniciar uma outra atividade que me dê retorno financeiro para lecionar menos e com mais qualidade (LCSS). De acordo com Odelius e Ramos (1999), muitos dos que ingressam no magistério deixam de exercer a profissão que escolheram exclusivamente por questões salariais, apesar de admitirem que gostam da docência e que se pudessem dariam aula a vida toda (p. 342).
Há ainda aqueles que, apesar de terem pensado em mudar de profissão, não o fazem por motivos de diversas ordens, como se pode ler a seguir: ...atualmente tenho família, não posso mais mudar devido a questão financeira, mas continuo com desilusão (FMF). Este fator é um dos responsáveis pela síndrome de burnout, caracterizada por atitudes e condutas negativas com relação aos usuários, clientes, organização e trabalho; é assim, uma experiência subjetiva, envolvendo atitudes e sentimentos que vêm acarretar problemas de ordem prática e emocional ao trabalhador e à organização (Codo e Menezes, 1999: 240).  O burnout seria, então, uma desistência de quem ainda está lá. Encalacrado em uma situação de trabalho que não pode suportar, mas que também não pode desistir (ibidem, p. 254).
Os professores que afirmaram nunca terem pensado em mudar de profissão o fizeram pela satisfação que sentem em lecionar e por sentirem-se realizados na docência. Nunca pensei em mudar de profissão, apesar de ser uma profissão muito árdua. Você trabalha muito de domingo a domingo. Acho muito gratificante trabalhar com pessoas (GLR). 
Outros aspectos significativos foram encontrados a partir da análise das respostas oriundas da seguinte questão: Como você acha que as outras pessoas vêem a profissão professor? As respostas convergiram para a idéia de que a profissão, atualmente, é vista pelas outras pessoas como desvalorizada (73%).  Com efeito, há uma desvalorização da profissão professor (Odelius e Ramos, 1999: 341). Uma série de estudos confirma essa assertiva (Cunha, 1997; Gatti, 1997; Codo, 1999; Esteve, 1999). Se o tema é recorrente na literatura, na voz dos professores ganha sentido e pertinência: A maioria tem um certo preconceito. Aquele mito de que professor ganha pouco parece estar enraizado nas pessoas fazendo com que se interessem com o salário e não com o tipo de trabalho que se desenvolve (CLS). Na mesma linha, está o depoimento a seguir: Como uma profissão sem valor, pois não há retorno financeiro deste trabalho no Brasil. É uma profissão de responsabilidade, de muito trabalho e pouco reconhecimento  (ASB).
O salário é fator constante em grande parte das verbalizações e aparece freqüentemente associado a outros elementos como responsável pela desvalorização da profissão. Segundo Esteve (1999),
Modificou-se o status social do professor (...) no momento atual, nossa sociedade tende a estabelecer o status social com base no nível de renda salarial. A idéia de saber, abnegação e vocação caíram por terra na valorização. Para muitos pais, alguém que tenha escolhido ser professor não está associado ao sentido de uma vocação, mas ao álibi de sua incapacidade de fazer “algo melhor”; ou seja, para dedicar-se a outra coisa em que se ganhe mais dinheiro (grifo nosso, p. 34).

Weber (1999), através da análise de entrevistas junto a professores, pôde constatar que persiste uma visão um tanto preconceituosa em relação àquela que “escolhe” a atividade docente, o que de certa forma apenas reforçaria a desvalorização pessoal e social percebida (p. 74). 
Odelius e Ramos (1999) fazem referência a um tempo no qual ser professor era profissão para uns poucos privilegiados que tinham acesso ao conhecimento e que compunham uma elite letrada, pensante e culta. Reconhecendo que o perfil do professor hoje já não é o mesmo, acreditam que muito desta imagem ainda faz parte do modo como o professor se vê a si próprio apesar da realidade mostrando outra coisa (p. 350). 
 Nos depoimentos dos professores (13%) que percebem a profissão docente como valorizada, pode-se observar aquilo que Nóvoa (1995) identifica como uma ambigüidade em relação à imagem social sobre o magistério. Afirma-se que: embora vivamos em um país onde a educação, infelizmente, não é tratada como prioridade pela maioria dos governantes, percebo o respeito de que os professores ainda desfrutam perante grande parte das pessoas (FRO). Do mesmo modo, afirma-se que a profissão é vista com muito respeito e dignidade, apesar do baixo poder salarial do professor e/ou dos profissionais do magistério (JF).
No mesmo sentido, está o depoimento de que a profissão é sempre bem vista em relação ao nível de formação cultural, embora seja desvalorizada em termos financeiros (WTC). Identifica-se, assim, uma dissonância presente na vida dos professores: internamente ele sabe que é importante, mas o que lhe chega do exterior lhe diz que não é, lhe diz que o que oferece não vale tanto assim, pelo contrário vale muito menos que o trabalho de outros com o mesmo nível de exigência (Odelius e Ramos, ibidem. p. 341).
É sabido que o contexto social em que se exerce a docência tem grande influência para a auto-realização do professor no magistério (Esteve, 1999: 47). Em um contexto tão desfavorável quanto o que aparenta se apresentar, a insatisfação dos professores com relação à profissão é um aspecto a ser ressaltado. Este fato é relevante, sobretudo, quando considerado que o trabalho do educador é portador de uma especificidade, precisa ser considerado socialmente importante para ser realizado (Codo et al., 1999: 293). Para os autores, motivação dos alunos, aplicação dos conhecimentos no cotidiano, interesse pela pesquisa e por aprofundamento, coisas fundamentais para o exercício da atividade de educar, dependem diretamente da percepção do trabalho do educador como importante (p. 294).
De acordo com Esteve (1999) a imagem atual que o professor tem de si está condicionada pela exigência de posturas requerida pela sociedade (p. 8). Em uma sociedade constantemente em mudanças, a demanda com relação ao trabalho dos professores tem se ampliado de forma significativa, nem sempre em ritmo compatível com o da qualidade da formação oferecida. No próximo item, será possível observar a visão que os professores têm acerca de vários aspectos de sua formação.  

	Visão da Formação

Importante aspecto contemplado pelo estudo refere-se à visão dos professores sobre sua formação. A primeira questão relativa ao tema solicitou aos entrevistados falarem sobre o curso que fizeram, a instituição onde estudaram e as experiências mais marcantes que vivenciaram durante a formação. As informações coletadas privilegiaram aspectos sistematizadas em cinco tópicos – professores, curso, colegas, ambiente e disciplinas, cada um destes avaliado ora de forma positiva, ora de forma negativa.
Os entrevistados destacaram como influências positivas, sobretudo os professores (40%) no discurso dos entrevistados: ...minhas experiências marcantes estão relacionadas com o exemplo de alguns professores referentes à dedicação e a seriedade de como encaram a profissão (ZNH).  Em seguida, são ressaltados o curso (21%), os colegas (9%), o ambiente (6%) no qual se deu a formação e, por fim, as disciplinas (5%) estudadas. 
No que diz respeito aos aspectos negativos, verifica-se predominância de referências relacionadas ao ambiente (10%). ... Inicialmente o ambiente me incomodava bastante, e aos poucos passei a observar o espírito do curso e filtrar isso para não me contagiar e não levar para minhas aulas (S).
Os professores e o curso apareceram com igual percentual, 9% cada um, e podem ser representados por depoimentos como: É um curso noturno que está sucateado. Muitos professores bolsistas, com um baixo nível ... (SA).
As disciplinas foram citadas com menor freqüência, tanto no que diz respeito aos pontos positivos, quanto negativos. Um total de 2% dos entrevistados destacou aspectos negativos das disciplinas estudadas. 
Os professores foram indagados ainda sobre a relação existente (ou não) entre a formação inicial e continuada recebida e o ambiente de trabalho no qual atuam. A maioria dos entrevistados (56%) afirma haver relação entre a formação obtida e o ambiente de atuação profissional. Hoje eu acredito que sim, pois o meu aprimoramento profissional advém do meu conhecimento acadêmico (FCF).
Por outro lado, 16% das respostas revelaram descontentamento e insatisfação com relação à aplicabilidade das teorias que estudaram: Na nossa formação não se aprende como lidar com pessoas drogadas, que vivem à margem do crime, sem estímulo, sem valorizar a vida (FLM). Para Esteve (1999), a idealização e o enfrentamento do conflito seriam dois momentos sucessivos na representação que os professores fazem de sua identidade profissional (p. 43).
O advento da nova LDB (Lei nº 9394), promulgada em 1996, trouxe alterações significativas relacionadas à formação dos profissionais da educação. Assim, com a exigência de formação superior para a docência na educação básica, em cursos oferecidos por universidades e/ou institutos superiores de educação (Art. 62), diversos programas de formação visando a responder ao que determina a lei foram criados em todo o país.
A repercussão de tais cursos junto aos professores do ensino médio foi coletada através da pergunta: Como você vê os atuais cursos de formação de professores do ensino fundamental?
A partir da análise das respostas, observa-se que houve predominância de uma visão negativa dos atuais cursos, visto que 48% dos entrevistados discordaram da qualidade da formação ofertada. ...É a afirmação da quantidade, sem se preocupar com a qualidade (LCSS). Apenas 11% dos professores têm uma visão positiva desses cursos e outros 6%, apesar da visão positiva, fazem restrições.
Em consonância com esta visão, Severino (2000) expõe que, a despeito das melhorias conceituais apresentadas pela LDB, as políticas implementadoras acabam sendo entraves em seus progressos reais, proporcionando, na realidade, a queda da qualidade da formação. E conclui: Parece que, mais uma vez, o próprio sistema expressa de forma incisiva, o desprestígio que ele mesmo atribui à educação e a seus profissionais (p.191). 

Visão do Trabalho
Através da pergunta: Como você se sente em relação ao ambiente de trabalho (instituição, colegas, infra-estrutura, etc.)?, foi possível obter informações acerca da visão que os professores de ensino médio têm a respeito de seu ambiente de atuação.
Os professores, em geral, sentem-se bem (60%) com relação ao ambiente no qual atuam. Algumas restrições foram feitas à infra-estrutura (8%), à equipe de trabalho (5%) e à instituição (1%). 
Há ainda professores que afirmaram sentir-se mal (6%) por diversos aspectos: Deixa muito a desejar pois a situação é precária, não dispomos de material didático, laboratórios. A própria relação com os colegas é feita de maneira esporádica, pois o tempo é pouco para cada um; enfim, vivemos em um ambiente dominado por um sistema que infelizmente não atende às nossas necessidades (HCVS).
As informações referentes à satisfação/insatisfação dos professores com relação ao salário foram analisadas a partir da seguinte indagação: Como você se sente em relação ao salário que recebe?  As respostas confirmam o que vem sendo apontado em diversas pesquisas realizadas junto a professores de diferentes níveis, modalidades de ensino e dependências administrativas, tanto de escolas públicas quanto privadas (Sarmento, 1994; Weber, 1996; Cunha, 1997; Gatti, 1997; Codo, 1999 e Esteve, 1999, dentre outros) - os salários não atendem às necessidades dos professores, nem correspondem ao trabalho por eles desenvolvido. 
Nos depoimentos coletados através deste estudo, observa-se que a maior parte dos professores (82%) está insatisfeita com o salário recebido, como se vê em pronunciamentos como esses: O salário não corresponde nem ao esforço do professor, nem tão pouco as suas necessidades (FFCF); O meu salário é proporcionalmente inverso ao tamanho da minha indignação (LCSS). 
Além dos efeitos diretos causados pela desvalorização salarial, como redução do poder de compra e do padrão de vida, esta afeta também de forma significativa a subjetividade do professor, que convive com um sentimento de injustiça. Com efeito, o professor vive uma situação de iniquidade salarial não apenas quando olha para outras categorias profissionais, com o mesmo nível de exigência, responsabilidade e esforço, mas também quando compara o seu salário com o de outros professores de ensino público (Odelius e Ramos, 1999: 340). 
O fato da maioria se sentir insatisfeita com relação ao salário que recebe é preocupante se considerada a afirmação de que quanto maior é a renda, maior o envolvimento pessoal do sujeito com seu trabalho (...), trabalhadores com baixo envolvimento pessoal são aqueles com menor renda líquida (ibidem, p. 352). Uma repercussão negativa em sala de aula grosso modo é o que pode ser esperado diante do quadro apresentado. 
Assim como conseqüências para a atividade profissional, efeitos negativos na vida dos professores já são fatos concretos.  No estudo desenvolvido por Milstein et al. (apud Esteve, 1999), o salário é apresentado como principal fonte de estresse nos professores (p. 35). Da mesma forma Faber (apud Odelius e Ramos, 1999), destaca que a questão salarial, associada a outros fatores, é um dos problemas que mais contribuem para o estresse e o burnout de professores (p. 342). 
O número de professores que se declarou satisfeito com o salário alcançou um percentual pouco expressivo (14%). Vale ressaltar que alguns entrevistados, apesar de se posicionarem como satisfeitos, acham que o salário do professor deveria melhorar: Me satisfaço, mas o professor em âmbito geral deveria ser bem pago, pela importância de sua função (ZNH).
A diferença no grau de satisfação entre os professores do ensino médio com relação ao salário pode ter uma explicação no fato do salário pago aos profissionais desta categoria ser muito diferenciado. Em pesquisa realizada por Odelius e Ramos (1999), as autoras constataram que há professores com mesma escolaridade, mesmo tempo de função, dando aula para a mesma série, com salários diferenciados. Diferenças estas que chegam a casa dos 900%  (ibidem, p. 340). 
Ainda em se tratando da visão do trabalho, buscou-se obter dados relacionados à participação dos professores em atividades políticas. Num contexto de desvalorização social e de baixos salários, merece ser mencionado um dado surpreendente – o fato da grande maioria dos entrevistados (71%) ter respondido não exercer nenhuma atividade política ligada à profissão. É comum aos próprios professores se referirem ao exercício de sua profissão como um sacerdócio, em virtude de ser uma atividade de grande valor social, sem a contrapartida do reconhecimento financeiro. A não remuneração condigna dos profissionais da educação leva-os a afirmar que permanecem na profissão por amor ao trabalho, como se esse fato suprisse as demais necessidades destes profissionais que como quaisquer outros, vivem de seu trabalho e de sua profissão.  
Em estudo sobre professores, Sarmento (1994) observa que a apatia política incorporou-se ao seu imaginário, transformando-se numa espécie de maladie (doença) profissionel:
 esta imagem dos professores persistente, incisiva insidiosamente destilada de poder político para os professores, acabou naturalmente por ser incorporada na auto-representação deles próprios e por configurar um dos elementos da sua cultura: a idéia de um serviço de elevado valor que só pode ser prestado com devoção e sacrifício (p. 81).
Por diversas razões, os professores se mostram alheios ao exercício político, apesar de alguns reconhecerem as aulas como um ato de tal natureza. A frase a seguir ilustra tal posicionamento: Não exerço nenhuma atividade política, porém acho que é um ato político dar aulas, mudar as mentes, fazer crescer um jovem, exercitar a sua cidadania (FFCF). Segundo Weber (1996):
O reconhecimento da vinculação da educação escolar a projetos político-sociais conduziu, assim, no início da década de 1980, à sedimentação de posturas que, percebendo a ação educativa como ato político, a distinguiam ou não da ação política propriamente dita, o que fez Saviani, em 1983, alertar que “a ação política da educação se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática especificamente pedagógica” (p. 23).

A recusa à participação política dos entrevistados suscita diversos questionamentos. Para além disto, constatou-se ainda, em alguns casos, a presença de uma visão carregada de preconceitos, como se lê a seguir: Deus me livre. Geralmente a política tende a criar idéias divergentes, levando a discussões e a indiferenças do núcleo de trabalho (RHR).
A baixa participação política dos professores também foi verificada por Cunha (1997), que declarou ter sido surpreendente encontrar estas posições. Demonstram a possibilidade ainda existente de separar o pedagógico do político. Parece que a visão positivista que nos ensinou a ver na escola, em seu interior o pedagógico, e fora dela – nas causas, efeitos e resultados da escolaridade – o político, ainda é presente em nós (p. 102).
Dentre os entrevistados que responderam à questão, 20% afirmaram exercer atividade política. Porém, faz-se necessário retomar a idéia de que esta atividade, por eles entendida como política, não necessariamente está associada à política partidária, como é possível observar no depoimento a seguir: Toda minha ação é política, não partidária, mas de conscientização a classe subalterna. Luto pelo esclarecimento e desmascaramento dessa ideologia capitalista (MRSL).
Por fim, um último aspecto contemplado pelo estudo buscou descobrir se os professores acreditam ou não haver diferença entre o trabalho na escola pública e particular. A maioria dos professores (84%) afirma haver diferença entre o trabalho desenvolvido nas duas redes de ensino. Alguns pontos serviram como objeto de comparação entre escolas públicas e privadas, a exemplo dos recursos disponíveis para o desenvolvimento do trabalho, dos alunos, do acompanhamento dispensado pelos pais, da cobrança por parte da instituição e do salário. Quanto a recursos, geralmente a escola particular é mais aparelhada. Por outro lado, sinto-me melhor na escola pública, pois há mais liberdade para trabalhar (FDS).
Apenas 4% dos entrevistados acredita não haver diferença entre o trabalho nas duas instituições. Aqueles que não tiveram opinião formada sobre o assunto declararam ausência de experiência em uma das escolas. Nunca trabalhei em escola particular, portanto, não posso compará-las (CSAM).

Sintetizando alguns achados da pesquisa

As constatações da presente investigação confirmam achados de outros estudos que vêm sendo feitos no campo da formação de professores. Ao mesmo tempo, apontam para aspectos ainda não explorados que poderão vir a contemplar novos focos de trabalho e posterior aprofundamento.
 Como síntese, a aproximação realizada permite identificar alguns aspectos centrais relativos à amostra considerada. Em primeiro lugar, é importante destacar uma tendência de desfeminização do magistério do ensino médio, expressa na maioria de entrevistados que pertencem ao sexo masculino. Outro aspecto a observar diz respeito ao ingresso na docência. Ao que tudo indica, este parece estar relacionado, principalmente, a questões circunstanciais (sobrevivência, acaso ou  influência familiar), apesar da vocação ser objeto de significativo destaque. 
Os professores do ensino médio constituem uma categoria com um perfil profissional bem delineado. Todos têm formação de nível superior e a maioria possui algum tipo de pós-graduação. Experiência no magistério, vínculo empregatício e remuneração em torno de dez salários mínimos representam uma característica predominante. Este último aspecto, de certa forma surpreendente, explica-se pelas estratégias de sobrevivência que levam os docentes a trabalhar dois ou três expedientes em escolas públicas e/ou privadas.
É expressivo o número de professores que já pensou em mudar de profissão. As razões para esta atitude se justificam pela desvalorização social, refletida em baixos salários e em condições inapropriadas de trabalho, presente em grande parte dos depoimentos coletados. Ainda assim, há uma clara ambigüidade traduzida nas falas dos entrevistados que se dizem satisfeitos em relação ao que fazem. Do mesmo modo, suas representações revelam outra contradição: mesmo acreditando que a sociedade faz uma imagem negativa da profissão e descontentes com o salário que recebem, é reduzido o número dos que têm algum tipo de participação política e menor ainda daqueles que exercem atividades em associações ou sindicatos profissionais.
Os estudos sobre professores tendem a tomá-los como sujeitos homogêneos de um fazer profissional. Na verdade, ao dar vez e voz a professores de ensino médio, percebeu-se que, em alguns aspectos, seu perfil coincide com o de outros docentes, como os de ensino fundamental (Vieira et al., 2001). Há, todavia, marcas que lhes são próprias. Nesse sentido, a pesquisa revelou peculiaridades de suas expectativas, frustrações e ambigüidades, assim permitindo melhor conhecer a profissão professor de ensino médio. 
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