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QUEM SOMOS

Somos o Grupo de Pesquisa Contexto Escolar, Processos 
Identitários da Formação de Professores e Alunos da 
Educação Básica (CEPId), coordenado pela Profa. Dra. 
Vera Maria Nigro de Souza Placco, dos Programas de 
Pós-Graduação em Educação: Psicologia da Educação e 
Formação de Formadores, da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP) e pela Profa. Dra. Vera Lúcia Trevisan 
de Souza, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, da 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCamp).

O CEPId, desde a sua criação, investiga contextos educativos, 
na perspectiva das Finalidades Educativas Escolares, da 
Formação de Professores e Gestores, das Condições de 
Trabalho Docente, das Vulnerabilidades e das Tecnologias, 
as quais têm oferecido os aportes teórico-metodológicos às 
investigações do grupo, na interface com as políticas públicas 
que orientam esses temas.  

Este livreto está apoiado nos estudos e achados da pesquisa 
“Desafios da escola na atualidade: Qual a escola para o 
século XXI? Uma pesquisa com diversos atores no estado de 
São Paulo”, em desenvolvimento desde 2015, com o apoio 
da PUC-SP, do CNPq e da EFAPE, a quem agradecemos a 
parceria. 

Esta pesquisa é financiada pelo CNPq.
Distribuição gratuita.



Vamos conversar sobre as
condições de trabalho docente?

Da noite para o dia, tivemos uma inesperada 
e repentina mudança em nosso cotidiano pessoal e 
profissional. Precisamos deixar nossa zona de conforto 

e buscar novas aprendizagens para enfrentar uma série 
de desafios trazidos pela pandemia da Covid-19.

Esse cenário trouxe novas demandas para 
nossa escola: passamos a trabalhar remotamente 
de nossas casas; tivemos aumento da carga 
de trabalho; nos esforçamos para atender às 
necessidades dos(as) colegas da escola, dos(as) 
alunos(as) e de suas famílias. Além disso, os 
recursos tecnológicos se tornaram nossa principal 

ferramenta de trabalho.
Junto a tudo isso, tivemos de conviver com 

questões socioemocionais de toda a comunidade, que 
se intensificaram devido ao isolamento social. Quem 
de nós não sentiu ansiedade, medo e não experienciou 
sensações de insegurança e de impotência?

Passados pouco mais de dois anos do início 
desse período, estamos vivenciando o chamado 
“pós-pandemia” e continuamos buscando novas 
aprendizagens e incorporando-as às experiências 
vividas.

Sabendo que essa não é uma tarefa fácil, queremos 
dialogar com você sobre as nossas atuais condições de 
trabalho na escola.
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De que condições de trabalho estamos falando?

Para entendermos melhor o conceito de “condições 
de trabalho docente”, recorremos a alguns autores 
e autoras que estudam e discutem essa temática. 
Nessa busca, identificamos dois tipos de condições, 
as materiais e as imateriais1, que apresentamos a 
seguir.

Condições materiais de trabalho docente

São as condições relacionadas à estrutura física 
da escola e seus espaços de aprendizagem, como salas 
de aula, sala de informática, laboratórios, biblioteca, 
quadra de esportes, brinquedoteca, parque, entre outros. 
Abrangem, também, os materiais e equipamentos 
disponíveis na unidade escolar, como televisores, 
projetores, computadores, caixas de som, rede de 
internet, impressoras, copiadoras, entre outros.

Condições imateriais de trabalho docente

Referem-se às formas de contratação, 
remuneração, progressão na carreira e estabilidade, 
ou seja, são as condições de empregabilidade definidas 
pelo sistema educacional, sobre as quais nossa influência 
não é tão direta.

Também são condições imateriais a cultura da 
organização escolar, isto é, como o processo de trabalho 
se dá no coletivo: valores, crenças, experiências, 
aprendizagens acumuladas presentes, tipo de gestão 
e, claro, as percepções disso tudo pelas pessoas que 
fazem parte da equipe. Assim, são ainda condições 

1 Concepção de “condições de trabalho docente” baseada em: OLIVEIRA, D. A.; ASSUNÇÃO, 
A. A. Condições de trabalho docente. In: OLIVEIRA, D. A.; DUARTE, A. M. C.; VIEIRA, L. M. 
F. DICIONÁRIO: trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade 
de Educação, 2010. CDROM.
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imateriais de trabalho o clima da escola, ou seja, a 
atmosfera de convivência que se estabelece entre os(as) 
integrantes da equipe, nos momentos de encontros 
formais e informais, que reflete na qualidade das relações 
interpessoais e de convivência.

Como podemos perceber, as condições 
imateriais de trabalho adquirem visibilidade 
quando as colocamos em pauta para análise, 
discussão, reflexão, tornando-se possível discuti-
las e modificá-las.

Que condições vivenciamos atualmente?

Pelo apontado até agora, constatamos que, se 
antes da pandemia da Covid-19, nossas condições de 
trabalho não se mostravam totalmente satisfatórias para a 
realização de uma escola pública inclusiva e democrática, 
no pós-pandemia, algumas dessas condições estão 
sendo evidenciadas e novas estão surgindo, trazendo 
questões e situações que precisam ser enfrentadas.

Nessa direção, compartilhamos com vocês 
algumas reflexões, sugestões e informações para que 
a escola vá se construindo e superando alguns desafios 
que tem encontrado na promoção de uma educação 
pública de boa qualidade.

Por onde começar?

Para pensarmos na resposta a essa pergunta, 
precisamos entender para que serve a escola. Para 
isso, é necessário:

● Refletir sobre sua função social com o grupo de 
profissionais, sobretudo neste contexto “pós-
pandemia”, em que as experiências vividas 
no e pelo coletivo da escola precisam ser 
consideradas.
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● Considerar a realidade do 
entorno da escola e de sua 
comunidade e seu grau de 
vulnerabilidade social.

● Trazer as experiências dos(as) docentes e 
conversar sobre elas de maneira intencional, 
reafirmando a função social da escola.

● Revisitar e estabelecer as necessidades 
formativas dos(as) educadores(as) para que 
possam ser viabilizadas ao longo do ano letivo. 

● Fortalecer a gestão participativa, engajando 
os(as) profissionais de diferentes setores e os(as) 
alunos(as).

● Considerar o Projeto Pedagógico (PP) como 
um importante instrumento de viabilização da 
melhoria das condições de trabalho docente, 
estabelecendo uma rotina de planejamento e 
organização ancorada nesse documento.

Então é preciso planejar?

Sim! A cada início de semestre, é importante 
que sejam definidas diretrizes para os planos de 
trabalho dos(as) docentes e da gestão. Para isso, é 
necessário:

● Definir coletivamente as prioridades para investir 
as verbas recebidas pela escola.

● Fazer o levantamento dos recursos materiais 
existentes e dos necessários para o alcance 
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mínimo dos objetivos almejados, adequando a 
realidade entre plano e ação.

● Estreitar a relação da escola com as Diretorias 
de Ensino para o encaminhamento de demandas 
e compartilhamento de soluções, a fim de se 
fortalecer um trabalho conjunto de superação 
das dificuldades da escola.

E como ficam as questões de ordem 
socioemocional?

Antes da pandemia, o assunto saúde mental 
pouco aparecia nas pautas centrais, porém, com o 
enfrentamento coletivo de situações adversas geradas 
pelo contexto pandêmico, esse assunto tornou-se central, 
e as condições de bem-estar mostraram-se ainda mais 
relevantes para a qualidade de vida de todos e todas nós. 
Apesar de sabermos que diversos fatores promotores de 
bem-estar estão diretamente relacionados às políticas 
públicas, elencamos algumas ações que podem nos 
auxiliar.

O que podemos fazer com o que temos hoje?

● Identificar e respeitar nossos limites pessoais e 
profissionais.

● Compartilhar com nossos(as) colegas e 
gestores(as)  nossas conquistas e frustrações. 

Não precisamos carregar todas as 
responsabilidades sozinhos(as).

● Não nos sentirmos constrangidos(as) 
para procurar ajuda especializada, caso 
sintamos necessidade.
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● Acolher nossos(as) colegas, afinal, ser 
empático(a) com alguém pode transformar o dia 
dessa pessoa e o nosso também.

Como podemos promover um clima institucional 
respeitoso e positivo para todos e todas?

Como apontamos anteriormente, o processo do 
trabalho docente é permeado por valores, experiências, 
concepções, denominadas condições imateriais de 
trabalho, que precisam ser consideradas e transformadas 
pela escola para que ela possa considerar as diferentes 
vozes presentes. Para tanto, é necessário:

● Construir caminhos para estabelecer uma 
comunicação respeitosa, assertiva e ética com 
toda a comunidade escolar.

● Viabilizar espaços de diálogo seguros para 
que divergências possam ser evidenciadas 
e trabalhadas coletivamente, na busca de 
consensos possíveis para garantir um trabalho 
significativo.

● Promover momentos de convivência e troca de 
experiências para além dos temas profissionais, 
como lanches coletivos, celebração de 
aniversários, passeios culturais, entre outros.

● Proporcionar oportunidades de troca de 
experiências, projetos e saberes docentes.

● Experimentar possibilidades de trabalho 
colaborativo ao planejar, avaliar e promover 
projetos e atividades.
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● Valorizar a diversidade de 
pensamento, experiências, valores 
e concepções.

● Ampliar a convivência dos(as) alunos(as) no 
espaço escolar, promovendo oportunidades 
culturais, esportivas e de lazer, tornando a escola 
um território de aprendizagens significativas.

Como utilizar os recursos oferecidos pela Rede para 
melhorar as condições de trabalho docente?

A pesquisa nos apontou que a pandemia 
evidenciou que há múltiplos recursos oferecidos pela 
Rede Estadual de Ensino de São Paulo. Assim, 
consideramos fundamental que a comunidade escolar 
conheça e eleja quais desses recursos poderiam 
colaborar para a melhoria das condições de trabalho 
docente.

De quais recursos estamos falando?

● Professor de Apoio a Tecnologia e Inovação 
(Proatec)2.

● Equipe de Busca Ativa (fundamental para atender 
alunos(as) em graus de vulnerabilidade social).

● Redes de apoio oferecidas pela Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo (SEDUC), 
como o Conselho Tutelar.

● Processos formativos oferecidos pelo Centro 
de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP) 

2 Para saber mais sobre o trabalho realizado por esse profissional, acesse: <https://www.
educacao.sp.gov.br/proatec-flexibiliza-condicoes-e-possibilita-acesso-novos-professores/>. 
Acesso em: 30 set. 2022.
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Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Profissionais 
da Educação do Estado de São 
Paulo (EFAPE).

● Programa de Melhoria da Convivência 
e Proteção Escolar (CONVIVA-SP), 
criado pela SEDUC com a proposta 
de que toda escola seja um ambiente 
de aprendizagem solidário, colaborativo, 
acolhedor e seguro, na busca da melhoria 
da aprendizagem.

● Serviços de suporte psicológico, como o 
Psicologia Viva (plataforma digital que oferece 
telepsicologia a profissionais e estudantes da 
Rede) e o Psicólogos da Educação (programa 
que presta apoio socioemocional também a 
profissionais e estudantes de toda a Rede).

Nossas práticas podem inspirar outras escolas. 
Que tal estabelecer parcerias e compartilhar projetos e 
práticas bem-sucedidas? Fica aqui o convite!
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PARA SUAS ANOTAÇÕES

Para conhecer mais sobre nossas pesquisas, 
esclarecimentos ou sugestões, acesse:

             www.cepid.org                    www.fb.com/cepidpuc
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