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A DECADÊNCIA DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

RESUMO- Este artigo reflete sobre um dos desafios que a educação brasileira vem enfrentando na atualidade, 

tendo como foco uma pesquisa sobre a desmotivação na área da educação básica. A educação escolar possui dois 

agentes principais, o professor e o aluno, ambos estão interligados e, um depende do outro. O professor precisa do 

aluno para lecionar e o aluno precisa do professor para se transformar em um cidadão atuante. Parte de uma 

abordagem crítica reflexiva analisando a crise no qual a educação básica vem enfrentando e tem como 

consequência a decadência do professor da educação básica. Propõe uma reflexão sobre a desmotivação do 

professor, desmotivação que vem de vários fatores, como a desvalorização salarial, condições precárias de 

trabalho, falta de apoio do governo, desrespeito de pais/responsáveis e alunos e o pouco interesse dos alunos em 

aprender. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Quando se fala em educação brasileira percebe-se que a mesma se encontra em crise já 

há algumas décadas. Tendo como foco uma pesquisa experimental nota-se que que vários 

motivos fizeram com que houvesse uma decadência na Educação Básica, juntamente uma 

decadência do professor da Educação Básica. Motivos esses que serão relatados ao longo deste 

artigo, pressupondo que há um grande desinteresse por parte do professor, onde esse 

desinteresse reflete nos alunos, assim formando a atual crise na educação. 

Nos dias atuais os alunos não estão muitos interessados em aulas conteudistas. Mesmo 

com as reformas educacionais nos últimos anos, alguns professores não fizeram questão de se 

atualizar, deixando suas aulas entediantes, trabalhando com cópias de livros e quando chegam 

na hora da avaliação, avaliam de forma somativa, vendo a avaliação como uma nota pelo que o 

aluno aprendeu copiando.  

A avaliação é uma tarefa complexa que não se resume a realização de provas e 

atribuições de notas. A mensuração apenas proporciona dados que devem ser 

submetidos a uma apreciação qualitativa. A avaliação, assim, cumpre funções 

pedagógico-didáticas, de diagnóstico e de controle em relação as quais se recorrem a 

instrumentos de verificação do rendimento escolar. (LIBÂNEO, 1994, p. 195). 

 

A avaliação faz parte do cotidiano, é um instrumento permanente do trabalho do 

professor, a avaliação tem que ser continua e planejada.  

Será que o professor está sabendo fazer uma avaliação? Pode ser que essa avaliação 

incorreta, arcaica, desmotive o aluno, onde o aluno desmotivado vai desmotivar o professor e 

o resultado será essa decadência que o professor vem passando. 

A educação escolar está inteiramente relacionada ao professor. O professor que se sente 

desmotivado, não leciona com vontade, com isso não passa segurança para o aluno, e o aluno 

então entra em sala de aula “dominado o território”. 

Segundo Vergas (apud FIORELLI, 2014, p.118) “motivação é uma força, energia que 

nos impulsiona na direção de alguma coisa que nasce de nossas necessidades interiores”. 

Então, será que os professores de Educação Básica se sentem motivados? 

Reconhecendo as principais causas da decadência do professor da Educação Básica 

pode-se desenvolver alguma maneira para que essa crise não persista no futuro, fazendo com 

que a educação no Brasil se aproxime de uma educação de Primeiro Mundo. 

 

2- EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL 

 



 

O ensino do Brasil vai mal, na última edição do PISA (Programa Internacional da 

Avaliação de Alunos) realizada em 2015, foram 70 os países analisados, o Brasil ficou entre os 

dez últimos colocados no ranking em ciências (63°) e matemática (65°); em leitura 59° posição. 

A educação se tornou direito garantido pela Constituição, há 30 anos, mas a qualidade 

da educação vem caindo desde então, pois as políticas públicas preocuparam-se em vagas e não 

em qualidade, preocuparam-se em entulhar as salas de aulas com alunos, diminuir a hora 

atividade do professor, esquecendo do principal que é o investimento em infraestrutura e 

qualidade. Não adianta investir em formações para professores, se essas formações não têm 

planejamento, são simplesmente trocas de experiências, e trocas de experiências os professores 

debatem na hora do recreio, não precisando de uma formação para fazer isto. O professor 

precisa estar sempre estudando, o professor tem que ser um ser atualizado, mas como isso pode 

acontecer se o professor precisa trabalhar 60 horas - 3 turnos, para conseguir sobreviver, sábado 

e domingo tem que corrigir avaliações, planejar aulas, não sobrando tempo para a sua família e 

quem dirá para estudar.  

O Brasil nunca teve uma educação de qualidade, mas também não era esse caos que está 

atualmente. O caos que está em todos os fatores, na má educação familiar dos alunos, na má 

infraestrutura das escolas, na desvalorização do profissional da educação – principalmente no 

que diz respeito a questão salarial, na falta de apoio da comunidade à escola – onde muitas 

destas transformou a escola em depósito de crianças.  

Se compararmos a educação escolar de agora com a de antes da Constituição podemos 

notar que um dos principais motivos para a decadência da qualidade da Educação Básica foi o 

aumento populacional. Quando a escola era para poucos, pode-se dizer que até tinha qualidade, 

os professores eram bem remunerados, salário igual a de juízes e médicos. No momento em 

que a Educação Básica se torna universal, a qualidade caiu, pois, os recursos públicos 

destinados à educação não cresceram na mesma proporção da matrícula. Não é que a 

universalização tenha sido ruim, pelo contrário, foi ótimo e preciso, devido a globalização e os 

avanços tecnológicos, mas os recursos financeiros para a educação deveriam ter aumentado no 

mesmo ritmo que a matricula. 

Na educação escolar o professor é um ser de grande influência nos alunos. Segundo 

Freire, o educador se eterniza em cada ser que educa. Então por que não valorizar o profissional 

da educação? Será porque é a profissão que torna os cidadãos em seres pensantes? O que será 

de um país que não estimula sua população a valorizar a educação? Se um país não valoriza a 

sua mais importante profissão, está indo rumo ao fracasso. 

 



 

2.1 – O aluno da educação básica 

 

Em meados de 1950, o perfil do aluno de Educação Básica era muito diferente dos 

alunos atuais. Os alunos de décadas atrás, iam para a escola com uma base educacional muito 

grande da família. Nem todos tinham direito à escola, com isso a escola era frequentada por 

alunos de classe média e alta. A partir da década de 70, o movimento social passou a garantir 

escola para todos, com isso as classes populares puderam entrar na escola pública. 

Durante décadas o perfil do aluno vem mudando, e mudando para pior, principalmente 

nas duas últimas décadas, onde está havendo muito desrespeito ao professor por parte do aluno, 

com até agressão física. Vejamos a que ponto chegou a educação. Até duas – três décadas atrás 

a figura do professor era maioritária, e de tempos para cá isso mudou radicalmente, hoje a figura 

do aluno é maioritária.  Essa mudança de comportamento pode estar relacionada as “vantagens” 

em que o aluno possui hoje em dia. A pedagogia aplicada erradamente na maioria das escolas 

permitiu isso. O orientador escolar é uma figura fundamental na escola, é ele que muitas vezes, 

ajuda o aluno a compreender as redes de relações que a sociedade se estabelecem, e não é a tia 

(o) do SOE (Serviço de Orientação Escolar) que passa a mão na cabeça do aluno quando ele 

desrespeita o professor.  

Pode-se dizer que o aluno da atualidade não frequenta a escola para obter conhecimentos 

gerais e específicos, mas sim para socializar com os colegas. A escola tem que ser um lugar de 

socialização, mas também, um lugar de aprendizagem.  

Os alunos do século XXI não lidam bem com regras, formalidades, com a hierarquia. 

Sabem muito bem dos seus direitos mas esquecem dos seus deveres. Os alunos já chegam na 

escola com uma visão de mundo pré-estabelecida, muitos com opiniões e conceitos formados, 

com uma cultura estritamente pessoal e diversificada. O mundo desses alunos é polifônico e 

policrônico. É cheio de cores, imagens e sons, muito distante do espaço quase que 

exclusivamente monótono, monofônico, monocromático que a escola costuma lhes oferecer 

(LIBÂNEO, 2002). 

Essa mudança de posições, onde atualmente o aluno tem mais voz ativa do que o 

professor, é um dos motivos para a decadência do professor da Educação Básica, pois dessa 

forma o professor se sente incapaz. Como as crianças do futuro poderão ter uma base de ensino, 

se poucas pessoas se sentem estimuladas a dar aulas? 

 

2.2 – O professor da educação básica 

 



 

As Diretrizes Nacionais Curriculares (Resolução 04/2010), no Título II, Art. 6 relativo 

às Referências Conceituais, estabelecem que, “na Educação Básica é necessário considerar as 

dimensões do Educar e do Cuidar, em sua inseparabilidade, buscando recuperar para a função 

social desse nível da educação, a sua centralidade, que é o educando, pessoa em formação na 

sua essência humana”. 

O Educar e Cuidar é também papel da família, cabe a ambos, família e escola, educar e 

cuidar. Não é um papel somente da escola como muitos pensam. 

É em família que uma criança constrói seus primeiros vínculos com a aprendizagem e 

forma seu estilo de aprender. Nenhuma criança nasce sabendo o que é bom ou ruim, e muito 

menos sabendo do que gosta e do que não gosta. A tarefa dos pais/responsáveis, dos professores 

e da escola é favorecer uma consciência moral, pautada em uma lógica socialmente 

compreendida, para que, quando essa criança tiver que decidir ou assumir formas que não se 

encaixam com os padrões estabelecidos, sintam-se seguras e autônomas para constituírem suas 

identidades, que saibam como e porque estão tomando determinados caminhos e decisões 

(Parolin,2007). 

O professor já é sobrecarregado com seus planejamentos, com elaborações de 

avaliações, muitos não conseguem tempo nem para dedicar-se a sua família, quem dirá cuidar 

dos seus, em média, 500 alunos. Mas esse cuidado é preciso, é preciso ter um olhar diferenciado, 

um cuidado especial, pois alguns alunos não possuem vínculos familiares, com isso o professor 

além de ser um facilitador dos conhecimentos, torna-se um ser afetuoso e acaba, mesmo que 

sem querer, recebendo uma “carga” extra, em sua vida, acaba se envolvendo mais do que 

gostaria na vida desses alunos. 

O professor da atualidade enfrenta muitos obstáculos, ele tem que saber lidar, 

rotineiramente, com salas de aula sem ventilador, escolas sem água e lanche para os alunos, 

sem falar das brigas fúteis de alunos que acabam machucando o professor presente em sala, 

aturar xingamentos e violência de parte dos alunos, que têm, muitas vezes, respaldo da direção 

escolar, que alega que o educador “não tem controle de sala”, quanto de seus pais. A situação 

do professor fica mais difícil ainda quando ele é obrigado a lidar com alunos especiais em sala 

sem qualquer formação ou material próprio para isso, quando não tem como imprimir textos 

para leitura, imagens, ou mesmo provas, porque não toner nem folha de papel, ou quando tem 

que disputar com outros professores a única sala de vídeo que há na escola, quando tem.  

O professor é a figura mais importante na educação, ele juntamente com a família forma 

um cidadão. O professor desde cedo ensina áreas do conhecimento, ensina sobre a vida e como 

se portar em sociedade, formando o educando em um cidadão consciente e atuante.  



 

Mesmo o professor tendo todos esses méritos é fácil perceber que ele vem, cada vez 

mais, sofrendo com a desvalorização e, recebe muitas vezes pouco respeito por parte de alguns 

estudantes e de governantes. E é devido a essa realidade que o professor vem se sentindo 

desmotivado em sua profissão. 

 

3- A MOTIVAÇÃO DO PROFESSOR 

 

Como professora, há 12 anos trabalhando em sala de aula, lecionando Geografia, 

acredito que a maior, talvez a única, motivação para um professor seja a vitória dos seus alunos, 

pois outros tipos de motivações acredito que não teremos pelos próximos anos. 

A motivação está ligada inteiramente ao comportamento humano. Motivação é um 

processo individual e fruto do nosso crescimento pessoal, é algo que brota mais do coração do 

que da mente das pessoas. O professor tem que se sentir satisfeito em seu ambiente de trabalho, 

daí então vem a expressão trabalhar com amor, o professor que se sente satisfeito trabalha com 

amor. 

O professor motivado tem ideias, tem criatividade, ele é feliz, com isso transmite essa 

felicidade aos seus alunos, tem prazer em ir para a escola. O professor desmotivado não tem 

interesse, tem uma visão limitada, apenas cumpre as normas e regras, quando cumpre, pois, 

esse desmotivo muitas vezes leva o professor até a adoecer, com isso surgem as faltas que 

também contribuem para a crise na educação. 

Tendo em vista essa linha de pensamento e ouvindo por todos esses anos, a maioria dos 

colegas reclamando sobre a desvalorização do professor, observa-se que vem havendo uma 

decadência do professor da Educação Básica e essa decadência está relacionada com o fator 

motivacional. Com isso foi feito uma pesquisa, com 100 professores da Educação Básica, da 

rede estadual e municipal, nas escolas Itamarati e Eng. Rodolfo Ahrons – ambas estaduais, 

localizadas em Porto Alegre/RS e, Gentil Machado de Godoy – municipal, localizada em 

Alvorada (município vizinho a leste de Porto Alegre); com o objetivo de facilitar o 

entendimento da desmotivação desses professores, os perguntei se sentiam-se motivados em 

sua profissão, se a resposta fosse não, que me citassem o principal fator desmotivador. Nos 

gráficos a seguir, veremos o nível e as causas de desmotivação dos professores: 

 
Gráfico 1: Motivação dos Professores 

 



 

 
 

Gráfico 2: Desmotivação dos Professores 
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A cada 100 professores, 3 se sentem motivados, os demais por inúmeros fatores sentem-

se desmotivados. O principal fator pela desmotivação é a desvalorização salarial. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

Por todos esses aspectos relatados, percebe-se que o desinteresse no qual a maioria dos 

professores vem passando está relacionado a falta de motivação. A motivação está ligada ao 

comportamento humano, então a crise no qual a Educação Básica está enfrentando nada mais é 

do que o reflexo do tratamento que o professor vem sofrendo nessas últimas décadas. A 

decadência do professor da Educação Básica está diretamente ligada a falta de motivação, sendo 

essa, pelo governo e/ou pela escola que leciona. Isso faz com que a maioria dos professores 

sejam influenciados por essa falta de impulso e se tornem comodistas. A postura dos professores 

reflete, nitidamente, nos alunos positiva ou negativamente. A partir do momento em que a 

sociedade reconhecer a importância e a necessidade de uma educação de qualidade iniciará uma 

mudança positiva na área da educação. Assim que valorizarem o professor, o professor passará 

pelo processo de ascensão, passando a lecionar diariamente com orgulho e prazer. 

Os desafios são muitos, mas nada fora do alcance dos nossos poderes públicos, basta 

haver um planejamento real e não utópico, fiscalizar e aumentar os recursos previstos e 

destinados à educação, valorizar o profissional da educação – garantindo que ele tenha um 

salário digno a tamanho sua importância.  
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