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RESUMO

O entendimento de muitos sobre as preferências do docente com relação ao seu trabalho está relacionado tanto à formação de cidadãos para um 
mundo melhor, quanto à dinâmica cotidiana e o relacionamento interpessoal. No entanto, essa profissão apresenta também alguns indicadores 
negativos, muitas vezes relacionados às divergências nos processos pedagógico-administrativos e ao desgaste proporcionado pelas questões 
éticas e disciplinares. Objetivo: Conhecer e compreender as preferências no trabalho segundo a opinião de professores municipais de educação 
infantil e fundamental de uma cidade do interior paulista. Metodologia: Pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. A coleta dos dados 
aconteceu por meio de questionário autoaplicável com dados sociodemográficos e duas perguntas norteadoras: O que você mais gosta no seu 
trabalho? O que você menos gosta no seu trabalho? A análise dos dados foi realizada por categorização, possibilitando a articulação das 
respostas. Resultados: A maioria dos participantes se constituía do gênero feminino; com idade entre de 28 e 50; católicas; formadas entre 6 e 29 
anos; que trabalham na rede municipal de ensino entre 2,5 anos e 27 anos. Dividem-se entre casadas e solteiras; tem curso de pós-graduação, 
especialização; lecionam em dois turnos (manhã e tarde) e não possuem outra atividade profissional. Foram elencadas as seguintes categorias em 
relação ao que professor mais gosta no trabalho docente: Dinâmica escolar; Relacionamento interpessoal com estudantes e colegas; Educação de 
valores e participação para a cidadania. E relativo ao que menos gosta: Divergência sobre o processo pedagógico-administrativo; Falta de postura 
ética-profissional; Estresse; Indisciplina dos alunos. Considerações Finais: Os professores investigados relacionam a profissão docente à formação 
da cidadania, transformação da sociedade, além de significativo grau de realização pessoal e profissional. Todavia, revelam dificuldades na 
profissão, entendendo-a como fortemente influenciada pela instituição, pela deficiência estrutural do serviço, dificuldades e conflitos 
relacionados à manutenção dos níveis de saúde mental dos integrantes da escola, fundamentalmente do professor e do aluno e das 
consequências que podem advir desta relação.
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