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RESUMO 

 

 

A perspectiva do professor é essencial para entendimento da realidade escolar brasileira. O 

professor é peça fundamental do ambiente escolar e estudos sobre docência estão cada vez 

mais frequentes nas pesquisas nas áreas das ciências humanas e sociais. O presente trabalho 

propõe pensarmos o cotidiano vivenciado pelos professores na atualidade, a partir de 

proposições sobre a mudança da função social da profissão. A pesquisa bibliográfica aponta 

para uma subjetividade em crise diante das mudanças na sociedade contemporânea. Por isso, a 

pesquisa de campo foi imprescindível para entendimento da dimensão subjetiva dos 

professores. Com ênfase na metodologia qualitativa, foi realizada coleta de dados através de 

grupo focal sobre a percepção dos professores acerca de seus saberes, sua realidade e sua 

função social. Despontaram como marcadores dessa realidade a crise do papel docente, a 

presença de violência em suas várias formas no cotidiano escolar e o adoecimento docente. 

Por fim, foi possível compreender o mal-estar vivenciado pelos docentes através do 

aprofundamento nas condições que comprometem o trabalho, a insegurança dos professores e 

a influência na sua subjetividade, os sentimentos de apatia, inércia e desencantoperantea ação 

educativa e a dificuldade de redefinição do papel docente e de reação diante dos novos 

contextos escolares. 
 

 

Palavras-chave:Saberes docentes.Subjetividade.Adoecimento.Mal-estardocente. 



 

ABSTRACT 

 

 

The teacher's perspective is essential for understanding the reality of the Brazilian schools. 

The teacher is a fundamental part of the school environment and studies on teaching are 

increasingly frequent in research in education. This work proposes that we think the daily life 

experienced by teachers in the present time, based on propositions about the change of the 

social function of the profession. The bibliographical research points to a subjectivity, which 

is in crisis facing of changes in contemporary society. Therefore, the field research was 

essential in order to understand the subjective dimension of teachers. With emphasis on the 

qualitative methodology, data about teachers' perception of their knowledge, their reality and 

social function was collected by focus group. Emerged as markers of this reality the teaching 

role’s crisis, the presence of violence in its various forms in daily school life and the teacher’s 

illness. Thereby, it was possible to understand the malaise experienced by the teachers from 

deepening in the circumstances which jeopardize the work, the insecurity of teachers and its 

influence on their subjectivity, the feelings of apathy, inertia and disenchantment with the 

educational action, the difficulty of redefining the teaching roleand the reaction to the new 

school contexts. 

 

 

Keywords: Teacher's knowledge. Subjectivity. Sickening. Teacher'suneasiness. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Quando falamos em educação, falamos de uma das primeiras experiências de 

socialização dos indivíduos. Para as ciências sociais existe, portanto, um esforço teórico e 

científico em compreender o mundo social e as formas pelas quais os indivíduos se integram à 

sociedade. A educação é um dos objetos que têm sido historicamente estudados e analisados 

pelas teorias sociológicas, sendo a escola local de acesso sistematizado às normas de 

convivência em uma sociedade. 

Muito antes do surgimento das escolas como conhecemos hoje, a educação, enquanto 

atividade social, já existia. Se recorrermos a Durkheim (1978), concluiremos que a instrução 

existe desde a necessidade de continuidade de uma moral social que garanta os interesses 

sociais. É nesse sentido que a educação integra os indivíduos à sociedade, tornando-os seres 

sociais. 

Há pouco mais de quatrocentos anos que a ação educativa surgiu das mãos de mestres 

e professores, se constituindo gradativamente até sua completa inserção na cultura das 

sociedades modernas. A profissão docente continua sendo tema de discussões científicas, 

políticas, filosóficas, sobretudo na sociologia da educação, onde os maiores esforços estão 

voltados para a compreensão das relações entre os atores escolares. 

O presente trabalho propõe pensarmos o cotidiano vivenciado pelos professores na 

atualidade, a partir de uma aproximação da realidade, com as particularidades e as 

dificuldades enfrentadas nas relações que estabelecem com a escola e com os sujeitos 

escolares. Para percorrer este caminho,realizou-se uma revisão bibliográfica da sociologia da 

educação e das teorias sócio históricas. 

Dialogar com alguns autores clássicos como Emille Durkheim (1978; 1999) e Pierre 

Bourdieu (1992; 1998; 2007; 2011), passar pelos dados históricos da construção da profissão 

docente e pela discussão do cotidiano escolar atual possibilitaram delimitar a problematização 

desta pesquisa. Quais são os questionamentos feitos pelos professores sobre sua realidade? 

Quais os elementos que determinam a realidade docente?Podemos pensar em um professor 

que, no contexto de mudanças da sociedade, também se encontre rodeado de novas 

possibilidades de significações? E mais, estariam mudando sua relação com a escola e seus 

sujeitos na medida em que é possível que haja uma ressignificação do espaço escolar?As 
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leituras tornaram possível a construção da seguinte hipótese: o papel do professor na 

atualidade passa por mudanças tão consistentes que a sua função social se encontra em crise. 

O trabalho de pesquisa buscou aproximar-se do cotidiano docente através da 

observação de sua prática escolar nas redes de ensino público. É sabido, também, que o 

cotidiano da grande maioria dos professores extrapola o espaço escolar, incluindo uma 

terceira jornada de trabalho educacional ou até mesmo em outras áreas fora da docência. 

Como afirmado por Bourdieu (2011), o espaço social é estruturado a partir de 

mediações e apropriações do espaço físico pelos sujeitos. O espaço social é constituidor e 

constituinte. Em se tratando de formação docente, no espaço escolar, este se constitui pela 

apropriação gradativa e pela internalização do sentido tanto do espaço escolar quanto da sua 

função docente. Destaca-se então a existência sobreposta de dois espaços: um espaço físico e 

um social. O espaço físico, ligado à corporeidade do sujeito que forma o professor, e o social, 

ligado à hierarquização e distinção do seu papel. 

Chama atenção a realidade dos professores nas escolas em igual medida por empatia e 

admiração. Por estas duas razões também me tornei professora. Através do trabalho de 

supervisão de práticas de estágio em psicologia escolar educacional vi a oportunidade de me 

aproximar das respostas às questões que fazia. A aproximação do cotidiano dos professores 

fez com que a necessidade de explorar outros horizontes teóricos surgisse primeiramente, pela 

preocupação ao utilizar estritamente a psicologia como referencial, psicologizar processos 

sociais - ou, dito de outra forma, individualizar a questão social e perder o foco científico da 

observação. 

No entanto, considerar a dimensão subjetiva nos leva a um segundo ponto: olhar o 

sujeito professor sob dois pontos constitutivos essenciais: o individual e o coletivo. Neste 

sentido, o encontro com um referencial teórico pautado na sociologia da educação possibilitou 

que a prática fosse utilizada como dispositivo para levantamento do(s) problema(s) de 

pesquisa. 

Na visão de Bourdieu, a constituição de si se dá pela apropriação da sua distinção que, 

por sua vez, acontece em comparação com a diferença que se percebe em sua exterioridade ou 

no outro, sob um “princípio de visão e de divisão”. (BOURDIEU, 2011, p. 21) Para Bourdieu 

(2011), a produção da identidade se dá pela inserção do sujeito em uma classe ou categoria, 

que por sua vez definirão sua forma de pensar, ver e sentir o mundo, num constante processo 

de composição e diferenciação. 

Diante do exposto, este trabalho busca refletir sobre a percepção do docente em 

relação ao seu próprio papel; sobre como ele percebe sua constituição como professor e sua 
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prática. Trata-se,também, de um trabalho sobre as categorias de percepção elencadas pelos 

próprios professores enquanto “oposições constitutivas”, expressão utilizada por Pierre 

Bourdieu (2011, p.162) para explicar a forma com que os indivíduos se constroem a partir do 

lugar que ocupam e em que vivem. 

Bourdieu e Passeron (1992) também contribuíram com a hipótese desse trabalho 

quando afirmam que a organização simbólica interna dos indivíduos se dá no contato dos 

sujeitos e através da internalização das representações simbólicas do real. Os autores afirmam 

que “a lógica das relações simbólicas impõe-se aos sujeitos como um sistema de regras 

absolutamente necessárias em sua ordem, irredutíveis tanto às regras do jogo propriamente 

econômico quanto às intenções particulares dos sujeitos.” (BOURDIEU; PASSERON, 1992, 

p. 25) 

Por outro lado,Tardif e Lessard (2005) já manifestam que se torna possível refletir 

sobre a compreensão das novas representações sociais para os professores no espaço escolar e 

na sociedade atual. Para além dos processos de diferenciação e individualização, este trabalho 

pretende se aproximar da visão do professor sobre sua realidade, no entendimento de que se 

estamos vivenciando um tempo de revolução do papel do docente, em alguma medida esse 

fenômeno vem influenciando a sua formação e a definição de seu papel.  

Esta pesquisa se sustenta na observação das mudanças ocorridas na sociedade atual e  

nas modificações nas formas de representação de si mesmo pelos sujeitos sociais. O impacto 

dessas mudanças pode ser visto também na forma como os indivíduos compreendem e 

representam a realidade. Por isso, consideramos que a discussão pudesse se estender e 

compreender uma mudança no processo de formação da identidade docente, diante de um 

cenário de tradições renovadas e de múltiplas ressignificações. 

Uma primeira aproximação teórica foi feita a partir de autores da sociologia da 

educação, como Dubet (2008), Groppa Aquino (2000), Tardif (2002) Tardif e Lessard (2005) 

e também da antropologia da educação, Dayrell(2001). Esta emprestou credibilidade à tese, 

levantada anteriormente, de que as interações sociais presentes na escola estão em constante 

transformação na atualidade, e confirmou a existência de correlação com a constituição dos 

papéis dos sujeitos escolares. 

Para Tardif e Lessard (2005), as teorias de identidade e individuação contribuem para 

o entendimento de que, neste tempo, a identidade não é somente algo aberto e múltiplo, mas 

também algo construído de forma autônoma e heterogênea. Assim, o autor ressalta que uma 

pesquisa que objetiva trabalhar com a percepção dos professores sobre o seu papel precisa 
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estar atenta a, além do papel ativo do professor no seu processo de constituição, que as 

significações estão cada vez menos institucionalizadas. 

Dayrell (2001) também colabora com a definição do objeto de pesquisa ao defender 

uma análise focada nos sujeitos. Para problematizar a condição docente é necessária uma 

análise que localize as mudanças de tempo-espaço, que ampare sua reflexão nos sujeitos e que 

valorize a expressão e forma do seu discurso. Dessa forma, o autor acredita que seja possível 

um olhar sobre a prática de forma que possibilite emergir a construção simbólica dos sujeitos 

no espaço escolar. 

O foco principal está na compreensão da experiência, com base na percepção docente 

sobre seu papel e sua formação. Trata-se de compreender o significado único que os 

participantes dão às suas vivências cotidianas e entendê-las de modo a ampliar a noção sobre 

a dimensão das ações escolares. (DAYRELL, 2001) 

As questões até agora apresentadas trazem à tona a necessidade de repensarmos o 

docente em seu cotidiano. Para Gurski (2013) aponta que o posicionamento diante dos 

problemas enfrentados no cotidiano e as queixas dos professores são importantes para o 

entendimento dessa realidade na atualidade. É preciso aprofundar no entendimento da apatia, 

do mutismo e da melancolia que marcam a ação docente nos tempos atuais. 

 

Tanto a posição nostálgica e, por vezes, melancólica que cola o paraíso da educação 

a um tempo social passado, como a reclamação constante por aluno ideal, acabam 

por produzir uma espécie de erosão de qualquer possibilidade de experiência 

passível de levar alunos, professores e pais à construção de algo novo e próprio do 

sujeito e a seu tempo social. (GURSKI, 2013, p. 27) 

 

Este deslocamento de tempo e espaço social percebido nas ações docentes, discentes e 

escolares é o responsável pelo mal-estar vivenciado na educação contemporânea. A respeito 

do professor, podemos dizer de um sujeito apegado a uma realidade do passado, onde a 

autoridade docente era uma marca inerente à função social do professor. (GURSKI, 2013) 

Sobre a percepção dos professores em relação à própria condição, encontramos na 

discussão de Nóvoa (1995)a descrição de um conjunto de reações consequentes do impacto 

das mudanças estruturais nas condições do trabalho docente. Para o autor, vivenciamos um 

processo de revolução do papel do professor.  

Estamos convictos de que o professor sempre foi e continua sendo uma categoria 

central de análise nas pesquisas em educação. Porém, a análise sociológica de Nóvoa (1995) 

descreve um professor localizado em um tempo histórico atual, também impregnado pelas 

representações oriundas do processo histórico de profissionalização docente. Ao partirmos 
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para uma análise histórica é possível que cheguemos, também, ao ponto de concluir que há 

uma crise na função social do professor na atualidade, localizada na concepção que o 

professor faz de si e do seu trabalho. 

Buscaremos então compreender a percepção do professor sobre a prática docente e 

sobre o processo de formação de sua realidade na escola, nos voltando para a análise de 

sentido que determina o professor enquanto sujeito social e também para a produção de 

sentidos que o professor faz. O interesse se volta para a realidade percebida e interpretada. 

Trata-se de uma pesquisa de base empírica sobre formação docente, onde a trajetória de 

formação do sujeito precisa ser levada em consideração. 

O desafio anteriormente mencionado, de conseguirmos conciliar um duplo olhar sobre 

o professor: um olhar ao mesmo tempo individual e coletivo é expresso e justificado por 

Tardife Lessard (2005) ao afirmar que toda pesquisa empírica lida com fatos e situações 

locais que, para se tornarem universais, precisam ser entendidos à luz de uma teoria que possa 

representá-los em um sentido universal. 

Em uma outra perspectiva teórica, Nóvoa (1995) defende que o professor está na 

escola em uma dupla apresentação: como pessoa e como professor. Muito antes de começar a 

se formar professor, ele já veio se formando como pessoa. O professor se forma na escola; a 

pessoa, nas interações. Portanto, quando ele está na escola como professor, ele está também 

como pessoa. 

Nessa direção, Spósito (2001) também apresenta argumentos que colaboram com esta 

pesquisa. A autora afirma que as pesquisas em educação precisam concentrar forças em dois 

pontos críticos - na escolha de métodos e instrumentos consistentes e na incorporação de 

novas categorias de análise. Por isso, nos concentramos em apreender as principais categorias 

mobilizadas pelos professores em sua percepção do espaço escolar. Para este trabalho, isso 

significou descrever as categorias utilizadas por estes sujeitos para ampliar o entendimento do 

papel docente e estabelecer uma relação com as mudanças atuais na sociedade, ampliando a 

compreensão do fenômeno em seus aspectos socioculturais. 
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Metodologia 

 

 

A construção deste trabalho se deu através de abordagem qualitativa com foco na 

compreensão dos discursos dos sujeitos sobre o papel docente no contexto escolar. Através da 

visão do sujeito foi possível uma análise sobre o processo de formação docente.  

Os procedimentos metodológicos foram escolhidos para propiciar aprofundamento na 

reflexão dos sujeitos pesquisados, para além da prática docente cotidiana. A proposta 

metodológica pretendeu superar as explicações objetivas sobre o cotidiano docente, buscando 

o significado reflexivo das experiências para a construção da subjetividade do professor, 

apreendendo características consideradas como essenciais para o sujeito. 

Assim, este trabalho valoriza a reflexão por entendermos que a apreensão da realidade 

se dá pela internalização da experiência como parte integrante da própria história do sujeito. 

Para isso foi essencial uma coleta realizada na empiria, no contato com os professores e suas 

práticas, através de entrevistas em grupo, tendo como base, no primeiro momento, a 

metodologia de grupo focal. 

A utilização dessa metodologia foi pensada para quebra de resistências e estimulação 

de reflexões que contrariam a atitude natural diante das vivências dos participantes. O 

momento de compartilhamento de suas vivências e a troca de experiências entre os 

participantes tornam o grupo focal uma técnica favorável aos objetivos do trabalho. (GATTI, 

2005) 

Bauer e Gaskell (2002) definem o grupo focal como 

 

um debate aberto e acessível a todos: os assuntos em questão são de interesse 

comum; as diferenças de status entre os participantes não são levadas em 

consideração; eo debate se fundamenta em uma discussão racional. Nesta 

característica final, a ideia de "racional" não éque a discussão deva ser lógica ou 

desapaixonada. O debate é uma troca de pontos de vista, ideias e experiências, 

embora expressas emocionalmente e sem lógica, mas sem privilegiar indivíduos 

particulares ou posições. (BAUER e GASKELL, 2002, p.79) 

 

Para estes autores, no grupo focal, aquele que conduz a entrevista, nomeado de 

moderador, é quem possibilita a dinâmica grupal. O grupo focal tem como objetivo criar um 

ambiente de trocas sinérgicas, onde os participantes influenciam e são influenciados pelos 

seus discursos e em síntese, oportuniza aos participantes externalizar suas experiências, de 

modo que, durante esse processo - individual e coletivo - estas são explicadas ganhando novos 

sentidos, ou seja, “alguns aspectos do conhecimento tácito auto evidente são elaborados de 



7 
 

um modo que seria difícil de conseguir a partir de um conjunto de perguntas” (BAUER e 

GASKELL, 2002, p. 82). 

Sobre as vantagens da utilização da técnica de grupo focal na pesquisa social, Gatti 

(2005) esclarece que estapropicia o levantamento de uma diversidade de opiniões e processos 

emocionais sobre o tema escolhido para o encontro do grupo, facilitados pelo ambiente 

interativo que este exige, possibilitando, assim, a apreensão de sentidos que outras técnicas 

nãoproporcionariam com facilidade. A técnica também possibilita a captação de uma grande 

quantidade de informações num intervalo de tempo menor, se comparado aos outros métodos 

de coleta de dados. Outra vantagem diz respeito à apreensão do desenvolvimento e da 

capacidade cognitiva, emocional, ideológica e de representações sociais onde “ao propiciar a 

exposição ampla de ideias e perspectivas, permite trazer à tona respostas mais completas e 

possibilita também verificar a lógica ou as representações que conduzem à resposta” (GATTI, 

2005, p.10).  

 

O trabalho com grupos focais permite compreender processos de construção da 

realidade por determinados grupos sociais, compreender práticas cotidianas, ações e 

reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica 

importante para o conhecimento das representações, percepções, crenças, hábitos, 

valores, restrições, preconceitos, linguagem e simbologias prevalentes no trato de 

uma dada questão por pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes 

para o estudo do problema visado. A pesquisa com grupos focais, além de ajudar na 

obtenção de perspectivas diferentes sobre uma mesma questão, permite a 

compreensão de ideias partilhadas por pessoas no dia-a-dia e dos modos pelos quais 

os indivíduos são influenciados pelos outros.” (GATTI, 2005, p.10).  

 

Sobre a composição do grupo, o pesquisador é quem julga os critérios de seleção dos 

participantes, e, sendo que o recomendado é que haja, no mínimo, seis pessoas. Apesar disso, 

outras referências que concordavam com um grupo focal de tamanho reduzido, com no 

mínimo quatro participantes, em Gondim (2003), enquanto Meier e Kudlowiez (2003) e 

Backes (2011) afirmam que o tamanho do grupo não é relevante desde o número de 

participantes esteja adequado aos objetivos e que o para alcançar profundidade de expressão 

de cada participante um grupo menor foi utilizado em consonância com essas referências. 

. É possível trabalhar com um grupo heterogêneo, mas é imprescindível definir um 

ponto em comum entre os participantes que garanta a discussão aprofundada do tema. Neste 

trabalho, o sujeito da análise é o docente atuante em escola pública estadual, sendo essa a 

característica comum a todos os participantes.  

Pensando na riqueza das discussões e nos objetivos desta pesquisa, características 

heterogêneas foram bem-vindas na composição dos participantes do grupo focal. Ao 
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pensarmos nas questões levantadas, decidimos por uma seleção que incluiu três tipos de 

participantes, com características distintas: professores que atuam somente em rede pública; 

professores que atuam na rede pública e também na rede privada; e professores que, além da 

rede pública, trabalham de forma autônoma em outra área.  

Após os encontros, as falas do grupo focal foram transcritas de forma sequencial e 

transformadas em dados. A transcrição sequencial das falas permitiu a organização e 

categorização do conteúdo, enquanto revisão do conteúdo foi essencial para discriminarmos 

os principais pontos trabalhados pelo grupo. 

Para organização dos dados foi utilizada a técnica de interpretação denominada Mapas 

de Associação de Ideias, de Mary Jane Spink (2010). O Mapa de Associação de Ideias torna 

possível o levantamento dos principais temas e a organização das falas dentro de eixos 

temáticos. Para Spink (2010), o mapa não tem temáticas pré-definidas onde se encaixem as 

falas dos participantes. Ao contrário, são as falas que definem as categorias, e cada categoria 

fica estabelecida como um ponto do mapa. 

Esta forma de tratamento de dados auxiliou o cumprimento do objetivo do grupo focal, 

uma vez que direcionou os temas dos capítulos deste trabalho. Durante o grupo focal 

identificamos as principais categorias mobilizadas, que se tornaram as categorias teóricas 

aprofundadas neste trabalho. O mapa de associação de ideias deu subsídio para a definição 

das categorias violência e subjetividade e adoecimento docente. 

A escolha do grupo focal como instrumento de coleta de dados passou também pelo 

caráter empático da técnica. A intervenção em grupo exige um movimento indispensável do 

mediador para o lugar dos participantes, visando melhor entendimento da sua realidade. O 

grupo focal mescla dados da história coletiva e individual. Através do relato individual o 

sujeito revela sobre si, ao mesmo tempo em que revela sobre o grupo que está representando 

naquele momento. O contato entre os participantes permitiu o aprofundamento dos dados 

coletados e auxiliou no esclarecimento das categorias mais significativas. Os diálogos 

também possibilitam o esclarecimento de pontos obscuros e aprofundam o entendimento das 

categorias. 
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Estrutura da Dissertação 

 

 

Este trabalho se estrutura em três capítulos. O primeiro capítulo, intitulado Ser e se 

tornar docente, tem por objetivo apresentar dados históricos da formação da profissão docente 

no Brasil, sua interface com a influência portuguesa e os atravessamentos políticos na 

formação do professorado. Segue-se uma construção teórica sobre o papel social do professor 

e os desdobramentos da sua relação com a escola e seus atores sociais. 

O segundo capítulo tem como título Saberesdocentes: elementos para uma análise da 

realidade do professor. Iniciamos apresentando as duas principais categorias de análise 

utilizadas – identidade e percepção – e apontamentos teóricos importantes para as discussões 

atuais sobre mal-estar docente, violência e subjetividade.  

O terceiro e último capítulo: A percepção do professor sobre sua realidade, traz a 

experiência do campo. Neste capítulo apresentamos como foram as discussões nos três 

encontros do grupo focal e a análise das falas dos professores participantes a partir dos 

constructos teóricos anteriormente estudados. 

Por fim, apresentamos as Considerações Finais, que discorre sobre os principais 

pontos do texto antecessor em consonância com os resultados advindos da discussão dos 

temas mais destacados no campo, além de aspectos específicos da realidade estudada e 

proposições para a construção da subjetividade docente. 
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CAPITULO I – SER E SE TORNAR DOCENTE 

 

 
 

Educação é um conceito amplo e intrinsecamente ligado ao fato de vivermos em 

sociedade. É possível pensar que toda ação de educar envolve a transmissão e aquisição de 

aspectos da vida e da cultura da sociedade onde se está inserido. Isso nos leva a entender que 

a ação educativa está presente na vida dos sujeitos sociais muito antes da sua entrada na 

escola, sendo esta somente uma entre as várias instituições sociais que têm papel educativo. A 

família, a igreja e a comunidade se apresentam, antes da escola, como responsáveis pela 

formação cultural dos sujeitos, porém, a escola se revela o primeiro acesso ao conhecimento 

sistemático. (TEIXEIRA, 1976) 

 A escola tem especial importância na continuidade da educação dos sujeitos, uma vez 

que a constituição do ser social se dá também na escola. Isso significa que é de certa maneira, 

uma “comunidade em miniatura” (TEIXEIRA, 1976, p. 37). Encontramos nas palavras deste 

autor influências da sociologia da educação durkheimiana, quando ele afirma que “a formação 

comum (...) é uma formação prática, destinada a dar ao cidadão, em uma sociedade complexa 

e com o trabalho extremamente dividido, aquele conjunto de hábitos e atitudes indispensáveis 

à vida comum” (TEIXEIRA, 1976, p. 37). 

 Em sua teoria sociológica, Durkheim (1999) defende dois pontos: a divisão do 

trabalho social e a importância da educação para organização desta divisão. Sobre a divisão 

do trabalho social, o autor afirmou que toda sociedade deve ser observada em seu 

desenvolvimento histórico e cultural para que seja entendido o funcionamento de sua vida 

coletiva e seus mecanismos de coesão social. 

A divisão do trabalho social é designada como uma premissa indispensável da 

evolução intelectual e material da civilização; é a fonte da mesma, ou seja, a divisão do 

trabalho social configura-se como vetor da coesão social. Diante das condições que 

determinam a divisão do trabalho social em uma sociedade, Durkheim propõe o conceito de 

solidariedade social com objetivo de ilustrar o modo como se dá a coesão entre os membros 

do grupo. Para ele “é a repartição contínua dos diferentes trabalhos humanos que constitui 

principalmente a solidariedade social e que se torna a causa elementar da extensão e da 

complicação crescente do organismo social” (DURKHEIM, 1999, p.29). 

 A solidariedade é um conceito utilizado para denominar os vínculos que asseguram a 

coesão social e que consequentemente garante o equilíbrio do grupo social. Dessa forma, os 
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vínculos de solidariedade permitem ao sujeito um perfeito ajuste à sociedade, subdividindo-se 

ainda em dois tipos; a solidariedade mecânica ou por similitude e a solidariedade orgânica. 

(DURKHEIM, 1999) 

A solidariedade mecânica é expressa através das sociedades onde as características 

idiossincrásicas são sobrepostas as ideias e tendências coletivas. Esse tipo de solidariedade 

encontra seu ápice frente à total poderio da consciência coletiva em face de consciência 

pessoal, de modo que estas em muito se assemelhem, anulando assim particularidades do 

indivíduo. Nesse tipo de solidariedade os vínculos são formados devido às semelhanças que 

os indivíduos apresentam. O conviver, nessas sociedades, é estável, coeso, e apresenta 

consenso frente às normas determinadas pela consciência coletiva. A homogeneidade das 

consciências materializa-se em leis, regras e normas jurídicas que se apresentam através de 

ações e crenças coletivas. (DURKHEIM, 1999) 

No que diz respeito à solidariedade fruto da divisão do trabalho, a solidariedade 

orgânica se movimenta através da ação particular de cada indivíduo, nesse arsenal de 

características individuais sobrepõem as características coletivas. A solidariedade orgânica 

“só é possível se cada um tiver uma esfera de ação própria, por conseguinte, uma 

personalidade” (DURKHEIM, 1999, p. 108). 

Contudo, Durkheim afirma: 

 

(...) a divisão do trabalho social produz a solidariedade, não é apenas porque ela faz 

de cada individuo um trocador, como dizem os economistas; é porque ela cria entre 

os homens todo um sistema direitos e deveres que os ligam uns aos outros de 

maneira duradoura. Do mesmo modo que as similitudes sociais dão origem a um 

direito e a uma moral que as protegem, a divisão do trabalho dá origem às regras que 

asseguram o concurso pacífico e regular das funções divididas. (DURKHEIM, 1999, 

p. 429) 

 

Sobre a importância da educação para a divisão do trabalho social, Durkheim (1978) 

ainda assinala que toda sociedade tem um sistema de educação que será apresentado aos 

indivíduos para garantia da sua vida coletiva. Sendo assim, podemos considerar que para o 

autor, a escola, sendo uma sociedade em miniatura, requer que o professor se oriente a partir 

dos aspectos que definem uma sociedade. Dessa forma, as características que formam a 

sociedade se refletirão na classe escolar, caracterizando o professor como, além de detentor do 

conhecimento, transmissor da moral desta sociedade. 

Os principais objetivos dos docentes são o desenvolvimento dos aspectos intelectuais, 

políticos e morais dos alunos, em conformidade com os princípios da sociedade em que se 



12 
 

vive e, especialmente, que este desenvolvimento seja conforme a categoria social em que se 

inscreve. (DURKHEIM, 1978) 

 Para Durkheim (1978), educação compreende a preparação de uma nova geração para 

a vida social. Esta preparação é feita pela geração adulta anterior e a esta ação o autor deu o 

nome de socialização metódica. É essa socialização que constitui, em cada um, o seu ser 

social. Garantindo a coexistência do ser individual e do ser social, a educação transforma o 

homem e perpetua aquilo que é necessário para que a sociedade exista. Nas palavras do autor: 

 

A educação não é, pois, para a sociedade, senão o meio pelo qual ela prepara, no 

íntimo das crianças, as condições essenciais da própria existência. (...) A educação é 

a ação exercida, pelas gerações adultas, sobre as gerações que não se encontrem 

ainda preparadas para a vida social; tem por objetivo suscitar e desenvolver, na 

criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela 

sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio especial a que a criança, 

particularmente, se destine (DURKHEIM, 1978, p.41). 

 

 Uma sociedade moderna pressupõe uma sociedade muito mais dividida em suas 

funções e, portanto, mais heterogênea. Sob o ponto de vista de Durkheim (1978), o processo 

de industrialização trouxe consigo uma maior diferenciação dos papéis sociais. Assim, a 

educação ganha papel crucial para garantia da sua homogeneidade, da sua coesão social. A 

escola, por consequência, tem uma ação efetiva para este processo.  

 Durkheim (1978) afirma que a escola é imprescindível para a regulação do estado de 

anomia, uma vez que trabalha a partir de mecanismos de regulação e da inculcação de um 

espírito de disciplina. Trabalha também sob mecanismos de integração como forma de 

garantir a vinculação do sujeito a seu grupo social. Por outro lado, o autor frisa que na escola 

encontramos um impasse sobre o qual devemos nos atentar e debruçar em sua análise e 

compreensão: a conciliação entre a educação moral e a constituição de uma autonomia da 

vontade. 

Sobre esse fenômeno paradoxal, o autor afirma: 

 

A educação moral tem por função, sem dúvida alguma incitar a criança nos diversos 

deveres, suscitando nela virtudes particulares, presas uma à outra. Mas também tem 

por fim desenvolver no educando a aptidão geral da moralidade, ou disposições 

fundamentais que estão na raiz da vida moral, constituindo nele o agente moral, 

pronto a iniciativas que são a condição mesma do progresso (DURKHEIM, 1978, p. 

20). 

 

 Tal pensamento durkheimiano sobre educação, ao incidir diretamente na ação de 

ensinar, traz à discussão o professor e seu papel. Durkheim (1978) afirma que o papel do 

mestre é coordenar o grupo presente em sala de aula, favorecer a produção de idéias e instigar 
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as experiências de troca para despertar sentimentos comuns, garantido a coesão social. No 

entanto, este autor pontua também que o mestre é dotado de autoridade que tem como 

possibilidade a construção de suas próprias representações sociais e pedagógicas, e com isso 

influenciar na realidade escolar. É deste ponto que iniciamos nossas discussões sobre os 

saberes docentes e a percepção do professor sobre sua realidade. 

 

 

1.1 Histórias da profissão docente no Brasil 

 

 

 A profissão docente, em sua origem, se constituiu como um fazer suplementar e não 

principal em variadas culturas, muitas vezes exercida por religiosos e leigos. “A gênese da 

profissão de professor tem lugar no seio de algumas congregações religiosas, que se 

transformaram em verdadeiras congregações docentes” (NÓVOA, 1995, p.15).  

 No Brasil, a gênese da profissão docente deu-se pela chegada dos portugueses. A 

partir desse marco iniciou-se o processo de aculturação, ou seja, a cultura portuguesa era 

imposta e, aos poucos, absorvida pelos nativos dessa nova terra. Visando converter esses 

povos à fé católica, propagar o cristianismo e os saberes da cultura portuguesa, os mesmos 

trouxeram os jesuítas ao Brasil. Sendo assim, tal figura era o veículo utilizado para atingir 

esse objetivo. 

 Antes mesmo do surgimento da denominação de professor, inscreveu-se na realidade 

brasileira a figura do jesuíta, como primeiro condutor da educação portuguesa no Brasil. O 

objetivo era, com a alfabetização realizada pelos jesuítas, facilitar a dominação da população 

brasileira para articulação dos interesses da metrópole. (FREITAS, 2001) 

 De acordo com Paiva (2007), alfabetizar os nativos e os negros escravos representava, 

para os jesuítas, a plena adesão e manutenção da cultura portuguesa nas terras brasileiras. 

Apesar de ser um ambiente totalmente diferente, não alterava a estrutura da sociedade 

portuguesa; pelo contrário, possibilitava a sua reprodução, uma vez que os colonizadores 

guiavam suas ações embasadas nas ações praticadas em seu país de origem - e a imposição 

destas marcava as relações estabelecidas aqui.Ainda para o autor: 

 

A sociedade portuguesa tinha uma estrutura rígida, centrada na hierarquia, fundada 

na religião (...). Por isso, não há do que se espantar com o colégio jesuítico em terras 

brasílicas: baluarte erguido no campo de batalha cultural cumpria com a missão de 

preservar a cultura portuguesa (PAIVA, 2007, p.44). 
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Todavia, em meados do século XVIII, a educação jesuítica entra em crise, levando o 

Marquês de Pombal a proferir uma intervenção militar com vias a expulsar os jesuítas do 

Brasil, alegando inconstitucionalidade nas ações dos mesmos. Dessa forma, Pombal institui 

um sistema educacional laico, pedagogicamente rígido, que inviabilizava a criatividade, 

perpetuando assim a sujeição à coroa portuguesa. De encontro com os autores acima, 

Vicentini e Lugli (2009) ressaltam o fato de que o século XVIII ficou marcado pelas reformas 

pombalinas, onde é possível localizar o início da preocupação do Estado na formação docente. 

 A educação, bem como a profissão docente européia,foi reproduzida no cenário 

brasileiro. Segundo Nóvoa (1995), a história da profissão docente no Brasil apresenta certas 

semelhanças à formação da docência na Europa do século XVIII, uma vez que, nos dois 

continentes, tal profissão se apresentou inicialmente como trabalho secundário, exercido por 

religiosos selecionados por sua moral pela igreja ou por leigos que apresentavam vocação, 

erudicidade e também o que era convencionado socialmente como boa moral. Mas a igreja 

avançou pouco na organização tanto da profissão quanto da atuação docente, até a influência 

do Estado. (NÓVOA, 1995) 

 Após o período predominantemente dominado pela igreja, entre os séculos XVI e 

XVIII, foi notável o esforço de Portugal em trazer novas concepções para o sistema 

educacional brasileiro. Portugal propunha um sistema de ensino mais estruturado, definido e 

mais controlado pelo Estado. Isso pressupunha a presença de um currículo de formação 

docente que preparava professores para lecionar conteúdos com métodos determinados pela 

colônia e normas burocráticas, significando uma mudança no perfil do professor, pois 

suscitou a necessidade de qualificação específica. (VILLELA, 2007) 

O mestre era reconhecido sob uma aura de romantismo, um tipo erudito, ora escolhido 

pelas famílias abastadas que confiavam seus filhos à sua tutela, ora como representantes 

religiosos. O mestre-escola lecionava em sua própria casa, em casas de famílias, em 

instituições filantrópicas ou em igrejas, e ensinava aquilo que sabia e que era orientado a 

ensinar. Muitas vezes isso significava ler, escrever, contar e transmitir valores religiosos.  

Enquanto o mestre-escola, muitas vezes, pertencia a ordens religiosas, entidades filantrópicas 

ou iniciativas privadas, o professor passa a se constituir como funcionário do Estado. 

(VILLELA, 2007) 

 Dois marcos jurídicos são especialmente importantes  para profissionalização docente: 

a Lei Geral de Ensino de 1827 (BRASIL, 1827) e o ato adicional de 1834 (BRASIL, 1834). 

Juntos conferiram maior poder ao governo sobre a composição e formação de seus 
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professores. Aumentou a necessidade de diminuir a falta de preparo e eliminar os diversos 

níveis de instrução que, em sua maioria, eram precários. O momento político no Brasil pedia 

uma classe de educadores que pudesse servir à formação da população. (VILLELA, 2007)  

 Segundo Villela (2007), à república interessava a criação de uma identidade nacional, 

a definição de uma moral comum e padrões sociais. O autor afirma que a função do professor 

se construiu mais em razão da produção de ordem, controle e disciplina, dando à instrução 

caráter secundário. Dada a ênfase na formação moral, sucedeu-se a criação de critérios para a 

seleção daqueles que tivessem perfil para o professorado e da criação de escolas normais para 

formação de professores. 

Vicentinnie Lugli (2009) vêm dizer que, no século XIX, o Estado estruturou as 

primeiras escolas normais com objetivo de vincular a formação do professor ao poder público, 

preocupando-se também com a organização dos docentes e fomentando a criação das 

primeiras associações de professores. 

 Seguindo essa linha, Nóvoa (1995) assinala que o Estado possibilitou a gênese de uma 

cultura da profissão docente. Suas ações foram, principalmente, de homogeneização e 

unificação do corpo de professores, quando foram definidas regras de seleção e contratação 

dos mesmos, instituição de escolas normais de formação e organização dos professores como 

classe profissional. 

 Uma das principais críticas de Nóvoa (1995) dá conta de que os professores não 

constituíram um grupo profissional pela prática do ofício. Foi o processo de funcionalização, 

regulado pelo Estado, que possibilitou a organização do professorado em associações 

profissionais. 

 O Estado formava um professor habilitado para lecionar conteúdos curriculares com 

competências pedagógicas e comportamento moral. A produção da profissão nas escolas 

normais garantia também a formação de um professor enquanto agente cultural e político: “os 

professores são funcionários, mas de um tipo particular, pois sua acção está impregnada de 

uma forte intencionalidade política, devido aos projectos e finalidades sociais de que são 

portadores” (NÓVOA, 1995, p. 17). 

 Mendonça e Ó (2008) enumeram como marcos históricos da profissão docente para 

Brasil-Portugal, a reforma pombalina, a constituição dos estados modernos, o surgimento das 

escolas normais e a cientifização da educação, as teorias sobre a escola nova. Em suas 

pesquisas históricas, os autores concluíram que o esquema nacionalista incluía a organização 

de um sistema escolar que favorecesse as ações políticas estatais a partir da formação cultural 

de cidadãos em uma cultura nacional baseada na nova unidade política. Nesse contexto, a 
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escola passa a ser um “dispositivo em direção à criação de laços simbólicos entre os 

indivíduos e o Estado” (MENDONÇA e Ó, 2008, p.20). 

 O professor se torna um agente cultural e político em um momento histórico de 

mudança de poder: da disciplina religiosa para o arbitrário cultural do período republicano. A 

escola nova deste período teve como marca, também, professores com formação especializada 

inseridos em salas de aula estruturadas e controladas (MENDONÇA e Ó, 2008). 

 No início do período republicano, as mudanças políticas modificaram as condições da 

formação docente. A nova ordem republicana e o ideal de progresso valorizaram as escolas 

normais e exigiram a substituição da doutrina conservadora por estratégias de formação de 

cidadãos. O governo não estava interessado somente no fortalecimento dos professores e da 

escola como instituição, ou seja, o objetivo não era somente melhorar as condições de ensino, 

mas também usar a educação a favor do fortalecimento do Estado. O Estado precisava 

encontrar melhores formas de garantir a ordem e formar cidadãos dentro dos ideais 

republicanos, e a organização da rede de ensino como estava não favorecia este propósito. O 

governo investiu na estrutura física e pedagógica das escolas normais e criou grupos escolares 

nas cidades brasileiras, ampliando a rede estadual de ensino. (FARIA FILHO, 2007) 

Observou-se uma mudança gradativa dos sujeitos que ensinavam aquilo que sabiam 

para uma classe de professores preocupada com novas metodologias de ensino, e com 

aprendizagem de conteúdos sistematizados. A visão romântica do mestre foi definitivamente 

substituída pelo conceito moderno de professor. 

 Se o mestre-escola atuava com total liberdade sobre o método e o conteúdo, o 

professor do Brasil moderno enfrentou os pontos negativos das inovações liberais 

republicanas. Para o mestre-escola, o controle ao qual ele deveria se submeter era exercido 

pelos pais e comunidade, a quem devia respeito e por quem era respeitado e valorizado. Os 

pais e a comunidade exigiam do mestre-escola que cuidasse da sua idoneidade moral e de suas 

competências como educador. No contexto republicano o Estado queria controlar a forma 

como acontecia o ensino e, principalmente, o que o professor deveria ensinar. Os professores 

estavam submetidos a mecanismos de vigilância estatal para garantir o cumprimento das 

normas e dos programas estabelecidos. (FARIA FILHO, 2007) 

 Apesar da grande importância dada às escolas normais na ocasião do seu surgimento, 

no final do século XIX o cenário é tanto de precariedade de manutenção quanto de condições 

materiais. O enfraquecimento das escolas normais culminou com o surgimento de 

modalidades de ensino superior para a formação de professores no início do século XX. 

(VICENTINI e LUGLI, 2009) 
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 A profissionalização docente no país entra no século XX marcada pela 

regulamentação de concursos públicos para seleção de professores, com critérios técnicos 

bem definidos. Os professores passaram a ser avaliados por provas escrita, oral, didática e 

prática, pondo um fim na seleção por critérios morais. No mesmo sentido, aumentam as ações 

de controle da ação docente, através da sistematização do conteúdo, de normas disciplinares e 

metodologias de ensino. (VICENTINI e LUGLI, 2009) 

 A transição do século XIX para o século XX significou uma efetiva mudança de 

comando das ações educacionais. O Estado assume a criação de um novo sistema de ensino. 

Em consonância às políticas de democratização e em referência ao modelo industrial, o 

Estado criou as escolas normais de formação, estabeleceu o conceito de sistema através da 

criação de orientações curriculares e inseriu a nova pedagogia como incentivo ao 

fortalecimento do corpo docente. 

As informações históricas apresentadas pelos autores acima podem ajudar a esclarecer 

o contexto atual. É provável que certos conflitos até hoje enfrentados pelos professores 

tenham sua origem no processo de profissionalização da atividade docente. Refiro-me a 

questões de organização de categoria, de busca por melhores remunerações e condições de 

trabalho. Atualmente é possível inferir que paradigmas de ordem, disciplina e, em 

contraponto, a autonomia docente são conflitos que podem produzir efeitos sobre a identidade 

dos professores, assim como percebido no início do processo de profissionalização. 

Tardif (2002) nos chama a atenção para o fato de que, em certo sentido, na construção 

de um sujeito docente autônomo pouco se avançou, mesmo que os ideais do Estado moderno 

brasileiro fossem de progresso. Na visão do autor, “corpo eclesial ou corpo estatal, o corpo 

docente parece continuar sendo um corpo de executores” (TARDIF, 2002, p. 46). 

Tais ações, definitivamente, destituíram a religião da formação de mestres e 

instituíram uma nova forma de seleção e formação de professores, agora a cargo do 

Estado,eportanto, pública. Se efetivamente o corpo docente continua sendo um corpo de 

executores, por outro lado, o conceito de corpo docente instituído pelo Estado proporcionou a 

mobilização dos professores enquanto classe de trabalhadores. O ponto positivo das reformas 

educacionais da modernidade foi a abertura de um contexto histórico e social para surgimento 

de uma organização sindical de professores, para a discussão da valorização social do 

professor e para a reivindicação de melhores condições de trabalho. (TARDIF, 2002) 

 Vicentini e Lugli (2009) apresentam dados da realidade prática da profissão docente 

no Brasil. Através da análise de fontes históricas, as autoras retratam um professorado 
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marcado pela diversidade de condições de trabalho e apontam o risco de generalizarmos uma 

história que, em cada lugar do país, ganha contornos bem específicos. 

 Todas as mudanças no sistema de ensino aconteceram paulatinamente. Do império 

para a república, muitas inovações foram propostas, mas a outras tantas foram dadas 

continuidade. A obrigatoriedade do ensino e a criação das primeiras escolas normais 

aconteceram ainda no Brasil império e foram continuadas, mesmo que reformuladas, pela 

república. Vale ressaltar também que condições materiais precárias e pequenos salários são 

pano de fundo desde o império. (VICENTINI e LUGLI, 2009) 

 Anísio Teixeira, importante e respeitado intelectual brasileiro, um dos proponentes da 

escola nova, focou sua análise na renovação educacional brasileira e no atendimento das 

necessidades da nascente sociedade brasileira organizada pelos moldes industriais. 

 Na realidade brasileira, Teixeira (1976) aponta fases distintas e subsequentes da 

relação sociopolítica entre educação e escola.Nos séculos XVIII e XIX, o Brasil oferecia 

educação para uma minoria das “altas classes voltada para o trabalho social e público”. 

(TEIXEIRA, 1976, p.25) A virada do século XX trouxe consigo o início de bases mais 

democráticas de educação, de mudanças curriculares e na função social da escola. 

 Se nos séculos XVIII e XIX a formação escolar foi definida, principalmente, pela 

igreja, pelas consequentes mudanças políticas do final do período imperial, discretamente o 

Estado passa a interferir até chegar ao total controle das diretrizes nacionais de educação. 

Como consequência, vimos nascer uma escola que atendesse à sociedade industrial moderna, 

construída sob a ideia de progresso. (TEIXEIRA, 1976) 

 A influência do Estado na educação marcou as transformações na sociedade brasileira 

no século XX. Para o crescimento industrial, vimos surgir um sistema escolar focado na 

preparação do homem para o trabalho. Se em períodos anteriores a escola servia à educação 

para a formação de uma minoria de intelectuais, artistas, cientistas e gestores, na modernidade 

brasileira a escola amplia sua atuação,formando uma parcela muito maior da sociedade com 

foco em uma “preparação real para as diversas modalidades de vida na sociedade moderna” 

(TEIXEIRA, 1976, p.25). 

À medida que a escola se tornou um espaço de disciplinização, o professor que surgiu 

no período republicano assumiu um papel entre a ação e a idealização. A ação docente é 

também disciplinar e de orientação política nacionalista, convertida em inculcação de ordem e 

eficiência. No nível idealizado, o professor assume o papel daquele que promove a realização 

dos indivíduos, através de estímulos ao desenvolvimento das aptidões de cada aluno. 

(MENDONÇA; Ó, 2008) 
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Essa questão é resumida pelos autores acima por meio de uma análise transnacional, 

quando afirmam que os ideais nacionalistas do governo brasileiro orientam as ações políticas 

dos professores no seu cotidiano, sob o pano de fundo dos ideais iluministas europeus de 

ordem e progresso. Isso se aplica ao contexto docente desde os primeiros tempos de 

implantação da ideologia da escola nova até os tempos atuais. (MENDONÇA; Ó, 2008) 

 Do mestre-escola ao professor da atualidade percorremos um longo caminho que 

avançou na constituição da profissão docente. Ainda assim, pouco avançamos em autonomia 

e a realidade do professor continua cheia de impasses e dificuldades. A crise na educação 

envolve também o professor com questionamentos sobre seu papel social e críticas sobre as 

relações estabelecidas no contexto escolar e com a sociedade. 

 

 

1.2 O papel social do professor 

  

 

Partindo da referência durkheimiana de que a escola é uma sociedade em miniatura, 

podemos desenvolver duas análises. Uma primeira que se concentra no papel do professor e 

na ação docente e uma segunda que discute o ensino de uma educaçãomoral e disciplinar da 

escola. Para Durkheim (1978), é papel do professor ter uma atuação orientada pelo princípio 

de que os aspectos que definem uma sociedade se refletirão, de certa maneira, em uma classe 

escolar. Nesse sentido, o professor seria, então, mais que uma autoridade escolar. Além de 

autoridade detentora de conhecimento, um guardião e transmissor da moral de uma sociedade. 

 No entanto, é importante frisar que para Durkheim a finalidade da educação, inclusive 

a escolar, se traduz na instrução dada pela geração adulta a uma nova geração, com o objetivo 

de prepará-la para a vida social. Isso significa que o principal objetivo dos docentes é o 

desenvolvimento dos aspectos intelectuais, políticos e morais dos alunos em conformidade 

com os princípios da sociedade em que se vive e, especialmente, que este desenvolvimento 

seja conforme a categoria social em que se inscreve. (DURKHEIM, 1978) 

Durkheim (1978) ainda considera que a preparação de uma criança por um adulto ou 

de um aluno por um professor passa pela inculcação de saberes, modos e significados, 

definida pelas particularidades das classes e papéis sociais. Isso leva a crer que educação seja 

principalmente a influência que os adultos de uma geração exercem sobre as crianças de uma 

nova geração através de uma relação que se estabelece a partir de uma desigualdade de 

saberes. 
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Fomentando o pensamento de Durkheim, Bourdieu e Passeron (1992) afirmam que a 

escola é espaço de dominação cultural e o professor, um agente de reprodução de 

determinados aspectos da cultura. Bourdieu e Passeron(1992), em sua 

argumentação,apresentam que a escola deixa de cumprir com seu objetivo de preparar novas 

gerações para transformações sociais quando o sistema de ensino se organiza para a 

reprodução das desigualdades, favorecendo a cultura da classe dominante e servindo aos 

propósitos capitalistas. 

É nesse sentido que Bourdieu e Passeron (1992) defendem que existe uma 

arbitrariedade nas ações pedagógicas que se converte em violência simbólica. Para 

manutenção da ordem social, apresenta-se a figura do professor, agente de uma ação 

pedagógica voltada para a reprodução das ideias dominantes, fortalecendo a divisão de 

classes. É por isso que os autores defendem que a ação pedagógica é, nesse sentido, uma ação 

de violência:“Todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a impor 

significações e a impo-las como legítimas, dissimulando as relações de força que estão na 

base de sua força, acrescenta sua própria força, isto é, propriamente simbólica, a essas 

relações de força” (BOURDIEU; PASSERON, 1992, p. 19).1 

Segundo Bourdieu e Passeron (1992, p. 121), o professor, enquanto emissor, expõe em 

sua ação um “sistema de coerções visíveis ou invisíveis”. Sobre os aspectos que conferem 

autoridade ao professor, os autores descrevem: 

 

Soerguido e fechado no espaço que o consagra como orador, separado do auditório 

(...) o professor, distante e intangível (...) à exibição de uma virtuose por uma 

necessidade de posição bem mais coercitiva que a mais imperiosa regulamentação. 

A cátedra incorpora a entonação, a dicção, o modo de pronunciar um discurso e a 

ação oratória daquele que a ocupa. (BOURDIEU; PASSERON, 1992, p. 122) 

 

No campo pedagógico, não é possível distinguir o quanto os professores estão cientes 

da ação coercitiva do sistema educacional e o quanto a ideologia dominante é definidora da 

sua prática. O que Bourdieu e Passeron(1992) afirmamé que exista acima da ideia de 

posicionamento crítico um professor que ora se mobiliza na tentativa de adaptação de 

metodologias e técnicas para que o conteúdo dominante seja apreendido, ora se coloca de 

forma rígida na apresentação do conteúdo, utilizando-se do lugar de autoridade. 

Já na análise apresentada por Dayrell (2001), é dado à escola o status de local onde os 

processos educativos podem permitir a articulação dos conteúdos escolares de base com os 

                                                             
1Mesmo tendo consciência da relevância dos dados sobre violência física, a opção teórica deste trabalho optou 

pela utilização do conceito de violência simbólica. O desenvolvimento deste conceito tem maior relação com o 

enfoque da pesquisa realizada. 
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novos olhares dos sujeitos sobre o mundo. Baseado nessa argumentação, a escola seria espaço 

de criação e o professor, um agente de produção de sentidos. 

 

Analisar a escola como espaço sócio-cultural significa compreendê-la na ótica da 

cultura, sob um olhar mais denso, que leva em conta a dimensão do dinamismo, do 

fazer-se cotidiano, levado a efeito por homens e mulheres, trabalhadores e 

trabalhadoras, negros e brancos, adultos e adolescentes, enfim, alunos e professores, 

seres humanos concretos, sujeitos sociais e históricos, presentes na história, atores 

na história. Falar da escola como espaço sócio-cultural implica, assim, resgatar o 

papel dos sujeitos na trama social que a constitui, enquanto instituição. (DAYRELL, 

2001, p.136)  

 

Nessa dinâmica, as ações dos professores e a lógica ritualística das suas práticas 

cotidianas ganham destaque. O conjunto de práticas do professor, o compromisso com o 

conteúdo lecionado e a escolha de metodologias adequadas está no centro da função docente. 

Sobre o professor em relação à sua ação, Dayrell (2001) descreve a cultura representativa da 

realidade escolar e sintetiza que: 

 

O conhecimento escolar se reduz a um conjunto de informações já construídas, 

cabendo ao professor transmiti-las e, aos alunos, memorizá-las. São 

descontextualizadas, sem uma intencionalidade explícita e, muito menos, uma 

articulação com a realidade dos alunos (DAYRELL, 2001, p. 155)  

 

 A sala de aula é o local onde sua ação educacional acontece e o espaço onde o 

professor está exercendo seu papel a maior parte do tempo. Para Dayrell (2001), na 

centralidade das ações do professor está a de facilitar a relação do aluno com o conhecimento. 

E assim, a sala de aula, enquanto espaço delimitado no tempo-espaço guarda uma experiência 

única vivenciada entre professor e alunos. (DAYRELL, 2001) 

 A análise de Dayrell (2001) nos leva à perspectiva complementar de Aquino (2000), 

que afirma que a principal tarefa do professor é instruir, escolhendo uma metodologia que 

facilite a apresentação sistematizada do conteúdo ao aluno. Nesse sentido, Aquino (2000) é 

otimista ao propor que a ação docente precisa acontecer através da recriação da forma, 

aproximando o conhecimento da realidade. 

Para Dayrell (2001), a realidade mostra um professor que parece não considerar a 

dimensão humana do grupo de alunos e se perde na homogeneização das ações educativas. A 

diminuição do distanciamento entre a materialização do conhecimento e o mundo dos alunos 

é parte da prática docente cotidiana, como encontrado na proposta teórica de Aquino (2000) 

sobre o papel do professor. Para esse, o compromisso principal do professor jamais deve 

deixar de ser o conhecimento sistematizado, ação definidora de seu papel social, mas que 
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parte dessa responsabilidade significa mediar o acesso ao conhecimento e à informação. Neste 

sentido, o autor explica que o conhecimento é objeto do passado e a informação é a realidade 

trazida pelo aluno - aquilo que dá sentido ao presente vivenciado por ele. 

Quando afirma que “nosso ponto de partida é a informação, mas o ponto de chegada é 

o conhecimento”, Aquino (2000, p. 115) sintetiza bem qual deveria ser o percurso percorrido 

pelo professor. Dessa forma, o autor acredita que o professor deve encaminhar os sujeitos 

aprendizes a um “papel ativo” diante da formação do seu conhecimento e na construção da 

sua visão de mundo, cabendo ao professor ser o facilitador desse processo. 

Aquino (2000) manifesta que as funções que definem o papel do professor são 

divididas em uma parte formal e outra informal. A função central do professor é a ação 

pedagógica, que media o caminho até o conhecimento. Sabemos que não se limita ao domínio 

do conteúdo, mas compreende também a definição de uma metodologia de trabalho e 

constante recriação das formas de ensino. Para isso, o autor chama atenção para o 

posicionamento histórico-cultural do professor, colocando como pré-requisito a renovação 

constante do compromisso com a ação de educar. 

Embasado em argumentos éticos, Aquino (2000) apresenta uma dimensão mais ampla 

das ações do professor, a qual nomeia de informais. Analisando a sala de aula como um 

espaço marcado pelas diferenças, o professor pode precisar intervir, sendo o espaço escolar 

também de construção da realidade.Ele pode, também, precisar se posicionar, sendo um 

espaço de relações sociais e, por fim, pode também precisar agir, a fim de facilitar. 

(AQUINO, 2000) 

Dentro dessa análise, cabe ao professor o cumprimento das funções que definem sua 

identidade, estando na centralidade da função docente a ação pedagógica. É imprescindível 

que, diante das ações secundárias, ele também entenda o caráter circunstancial da sua atuação. 

Conforme Aquino (2000), para um sujeito se definir docente é preciso qualificação necessária 

para sua atuação e uma preparação dentro de um conhecimento especializado que o distingue 

como professor. Portanto, a formação é importante para que haja distinção entre o papel do 

professor e as outras profissões, bem como outros papéis: pai e amigo, por exemplo. 

Isso quer dizer que, em última análise, o professor não deve se distanciar da função de 

educador para que oaluno também não se distancie de seu papel. Nisso, o autor evidencia a 

presença de um contrato implícito que rege as relações entre professor e aluno e entre o 

professor e a escola. A quebra deste contrato pelo professor implica na possibilidade de 

quebra de contrato principalmente a seus alunos. (AQUINO, 2000) 
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Teorias contemporâneas apontam para um período de crise no rumo tomado pelos 

professores em relação ao seu papel. O que Tardif (2002) aponta como crise do papel docente 

segue no sentido de uma desconstrução do professor como educador. O autor substitui o 

termo formação por instrução e explica que, no contexto atual, tal substituição é perigosa 

porque encaminha a discussão para a utilidade e confiança do saber transmitido pelo 

professor. Atravessamos uma crise de questionamento do sentido da formação escolar para 

uma sociedade que tem pleno acesso à informação. 

“A ideia tradicional do docente enquanto educador parece ultrapassada. O docente 

cuida da instrução dos alunos, a formação integral da personalidade não é mais da sua 

competência.” (TARDIF, 2002, p. 46). Essa perspectiva de atuação facilita o entendimento da 

crise que vem provocando a descrença de que o saber escolar seja necessário para a renovação 

das funções sociais, técnicas e econômicas – “erosão do capital de confiança”. 

Ao se pensar em quais saberes são de interesse da sociedade atual, corremos o risco de 

cairmos em uma lógica de consumo. 

 

“A instituição escolar deixaria de ser um lugar de formação para tornar-se um 

mercado onde seriam oferecidos, aos consumidores (alunos e pais, adultos em 

processo de reciclagem, educação permanente), saberes-instrumentos, saberes-

meios, um capital de informações mais ou menos úteis para o seu futuro 

“posicionamento” no mercado de trabalho e sua adaptação à vida social.” (TARDIF, 

2002, p. 47). 

 

Já Popkewitz (2001, p. 60) aponta que o papel do professor na atualidade está definido 

sob uma “narrativa de salvação”. Apoiado nos ideais da escola nova, o papel do professor é o 

de salvar os valores da nação e ainda transformar o aluno em um cidadão crítico, autônomo e 

responsável.A atuação dos professores estaria apoiada no paradoxo do ensino de regras 

universais com foco nos processos de individualização, sob os ideais nacionalistas de 

progresso, em busca de uma sociedade moral e civicamente homogênea. A este fenômeno dá-

se o nome de cosmopolitismo. Tal ocorrência dá à ação docente uma aura de liberdade de 

atuação, por trás de uma garantida atuação do Estado de estabilidade social.  

Com o fortalecimento dos estados modernos, coube ao professor internalizar uma 

atuação aparentemente globalizada, “livre de vínculos locais, provincianos e comunais” 

(POPKEWITZ, 2001, p. 62). Tendo o cosmopolitismo como síntese atual da ação docente, 

pode-se concluir que o processo histórico, ao determinar os parâmetros culturais da sua ação, 

limita suas possibilidades de ação e participação social. (POPKEWITZ, 2001) 
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Fontana (2000) apresenta, em seu trabalho de pesquisa, outras perspectivas para o 

sujeito professor. O autor utiliza das teorias sobre identidade docente oriundas da pedagogia 

crítica definidas como categorias de reconhecimento social. O fortalecimento da pedagogia 

crítica na década de 1980 fez com que os estudos sobre professores fossem além da visão 

tecnicista-bancária. Vimos surgir uma perspectiva teórica progressista e liberal. A teoria 

progressista apresentou um professor cujo papel social seria o de educar conscientizando. Se 

por um lado a teoria progressista apontava para professores sujeitos de sua ação e ainda 

conscientes deste papel, por outro, o caráter idealizado desta teoria apontava para a realidade 

de um professor alienado do seu compromisso social e político, cuja ação educadora não era 

mediada por uma consciência crítica. 

Ainda segundo Fontana (2000), outro movimento teórico e reconhecido como modelo 

mais liberal pode ser usado como teoria mediadora para estudos sobre identidade de atuação 

docente. Este modelo liberal tem se apresentado como recurso para pesquisas mais atuais no 

campo da educação, valorizando a compreensão dos trabalhos desenvolvidos por professores 

na prática cotidiana. Tais estudos buscam compreender quem é o professor dentro das 

relações de poder estabelecidas no espaço escolar e quais elementos deste tempo e espaço são 

constituintes da sua subjetividade. 

 

 

1.3 O professor e a escola 

 

 

A escola é uma instituição com forte determinação histórica. A mesma se faz 

determinante das oportunidades que serão acessíveis aos sujeitos na sociedade. Sua 

importância é social e também pedagógica. Na escola, os sujeitos se constituem através do 

conhecimento e também das relações sociais estabelecidas. Por isso, é importante 

entendermos os desdobramentos das relações que nela se constituem uma vez que as relações 

constituem também os seus sujeitos. (FARIA FILHO, 2001) 

O processo de constituição de um espaço escolar, além de estrutural, é também 

simbólico, uma vez que a construção física deste possibilita a construção de uma cultura 

educacional.A escola é um espaço arquitetonicamente concebido consoante às determinações 

pedagógicas e de higiene. É comumente um prédio que difere dos demais em seu entorno, 

marcando no real o valor simbólico daquela instituição. (FARIA FILHO, 2001) 
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O espaço escolar proporciona aos sujeitos a possibilidade de ingressar em um local 

fisicamente distinto e com diferentes referências simbólicas. Assim, à medida que o professor 

entra na escola é proporcionada a ele a possibilidade de reconhecimento de distinções e 

semelhanças da sua atuação como docente em comparação com sua atuação em outros 

espaços sociais. A escola produz e reproduz cultura e, para o professor, ela legitima a cultura 

como conhecimento escolar, e mesmo que sua pretensão não seja criar uma nova cultura, faz 

parte da sua natureza tal efeito. (FARIA FILHO, 2001) 

De modo complementar, Bourdieu (2011) afirma que os sujeitos são submetidos ao 

fenômeno observado e nomeado Efeito de lugar, onde o autor explica: 

 

Os agentes sociais que são constituídos como tais em e pela relação com um espaço 

social (ou melhor, com campos) e também as coisas na medida em que elas são 

apropriadas pelos agentes, portanto constituídas como propriedade, estão situadas 

num lugar do espaço social que se pode caracterizar por sua posição relativa pela 

relação com os outros lugares (acima, abaixo, entre, etc.) e pela distância que o 

separa deles. Como o espaço físico é definido pela exterioridade mútua das partes, o 

espaço social é definido pela exclusão mútua (ou a distinção) das posições que o 

constituem, isto é, como estrutura de justaposição de posições sociais. (BOURDIEU, 

2011, p.160) 

 

Dessa forma, o espaço físico se apresenta como a realidade objetiva e o espaço social 

como a realidade simbólica dos sujeitos que compõem o campo social. No caso desta 

pesquisa, a realidade do professor se inscreve no lugar físico e social que a escola ocupa. A 

escola serve como ponto de análise da forma de apropriação simbólica que o professor fará 

deste espaço social.  

Ao analisar a perspectiva das teorias pedagógicas tradicionais, Teixeira (2001; 2007) 

afirma ser o professor um sujeito sócio-histórico, sendo assim uma figura que se inscreve na 

história de todos os outros sujeitos. Na realidade brasileira, o professor é também aquele que 

está inserido em uma instituição escolar, pública ou privada, que confere a ele certo status, 

salário e o coloca submetido a suas relações hierárquicas de poder.  

Os significados da condição docente estão em permanente reconstituição. Teixeira 

(2001) apresenta duas categorias de análise imprescindíveis para o entendimento sociocultural 

do ser professor: a temporalidade e a corporeidade. O sujeito professor está circunscrito em 

uma relação espaço/tempo, primeiramente em relação ao conhecimento. Assim, o autor 

afirma que “professores são contemporâneos de seu próprio tempo e contexto, como também 

são memória” (TEIXEIRA, 2001, p.180). 

As condições da vida social do professor se relacionam à corporeidade, sendo através 

do corpo a possibilidade de interação e a partir dele as definições de sociabilidade. As 
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experiências cotidianas são marcadas pela forma presente do corpo no mundo e no sentido da 

sua existência. O corpo é também uma forma de reconhecimento de si. (TEIXEIRA, 2001; 

2007) 

Durante o estudo da sociologia da educação, Durkheim (1978) defende um ideal para a 

formação docente onde sua preocupação está no sentido das ações pedagógicas. O autor 

aponta que o professor precisa ser aquele que reflete sobre as expressões individuais e 

coletivas em sua classe. Ao observar que mesmo o grupo de alunos reproduz aspectos da 

sociedade, o professor dará conta de uma ação baseada na análise dos aspectos coletivos da 

classe. 

Toda sala de aula tem uma vida coletiva, cabendo ao professor a sensibilidade de 

perceber suas manifestações e refletir sobre as formas de coordenar estes momentos para 

favorecer a vida coletiva que se constitui ali. Dessa forma, o professor conseguiria conciliar o 

ensino dos aspectos disciplinares e a regulação da autonomia. (DURKHEIM, 1978) 

Já na perspectiva de Nóvoa (1995) a formação do professor se dá em dois sentidos, no 

pessoal e no profissional. A identidade profissional se dá pela “apropriação das competências 

profissionais, como pela interiorização de normas e valores que regulam a atividade e o 

desempenho do papel de professor” (NOVOA, 1995, p. 162). Por isso, entendermos o que é 

ser professor significa entrarmos no desenrolar da vida pessoal e profissional. 

Nóvoa (1995) acredita que a formação docente se desenvolve através do tempo de 

docência e na relação estabelecida com o saber no correr da formação, nas relações com os 

outros sujeitos educacionais e na relação consigo mesmo. Há uma diferença entre os 

professores iniciantes e os maduros na relação com o saber e nas expectativas com relação ao 

trabalho. Aos iniciantes cabe uma maior distância entre o real e o idealizado sobre o cotidiano 

docente – que se configuram como motivos de frustração – e um maior domínio do conteúdo 

e menor domínio na transmissão. 

Pela heterogeneidade do grupo de professores é que as capacitações que auxiliam na 

formação docente precisam ser pensadas para atender necessidades específicas em alguma 

medida. Os professores iniciantes demandam capacitações mais práticas, ligadas ao manejo da 

dinâmica da sala de aula, da organização e da disciplina. Nos primeiros anos da carreira, 

professores precisam também de mais orientações sobre modos de trabalhar os problemas de 

ensino-aprendizagem. (NOVOA, 1995, p. 167) 

Dando continuidade à ideia de que a formação docente acontece em um movimento 

crescente e singular, Tardif (2002) nos apresenta a perspectiva do saber docente. 

Primeiramente, ele explica que o saber é social, se modifica e ganha nuances conforme o 
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momento da formação do professor. A este processo o autor deu o nome de “socialização 

profissional” (TARDIF, 2002, p. 14), definindo que o saber do professor se constitui ao 

mesmo tempo em que ele aprende a ser professor. 

Assim, o saber docente não seria a simples apropriação de saberes cognitivos ou 

conteúdos curriculares. O saber se relaciona profundamente com o tornar-se professor. 

“Aprende-se com as práticas de trabalho, interagindo com os outros, enfrentando situações, 

resolvendo problemas, reflectindo as dificuldades e os êxitos, avaliando e reajustando as 

formas de ver e proceder” (TARDIF, 2002, p. 162).  

Ampliando o sentido do saber social, Tardif (2002) apresenta também que o saber do 

professor é: 

 

um saber sempre ligado a uma situação de trabalho com outros (alunos, colegas, 

pais, etc.), um saber ancorado numa tarefa complexa (ensinar), situado num espaço 

de trabalho (a sala de aula, escola), enraizado numa instituição e numa sociedade 

(TARDIF, 2002, p. 15). 

 

Para entendermos o saber docente é preciso compreender que ele está dividido em 

várias partes. Podemos organizar o saber docente em grupos de conhecimento por suas 

características. Existem saberes relacionados à ciência e à intelectualidade, aprendidos em 

instituições de formação de especialistas, mas que também preparam profissionalmente para 

ser professor, caso dos cursos superiores de bacharelado com licenciatura. (TARDIF, 2002) 

 Os saberes docentes seguem no sentido de serem também disciplinares, ligados a 

formas culturais de agir e pensar em sociedade, que assim como os diversos saberes 

adquiridos por meio da experiência, estes são também produzidos por esta. (TARDIF, 2002) 

 Uma última e importante categorização se relaciona aos saberes curriculares. Este 

grupo engloba os discursos pedagógicos sobre a ação docente, as metodologias de ensino e a 

distribuição dos conteúdos que professores devem lecionar. 

 Tardif (2002), em concordância com Bourdieu, afirma também importância de 

entendermos a relação do professor com os seus saberes. “Um professor é, antes de tudo, 

alguém que sabe alguma coisa e cuja função consiste em transmitir esse saber a outros” 

(TARDIF, 2002, p. 31). No entanto, no que se refere ao efeito da exterioridade na constituição 

dos sujeitos, este autor vem nos dizer que a relação que o professor estabelece com seus 

saberes é de exterioridade, no mesmo sentido em que a relação que ele estabelece com a sua 

formação também o é. Sobre essa questão Tardif (2002) explica que: 
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os saberes disciplinares e curriculares que os professores transmitem situam-se numa 

posição de exterioridade em relação à prática docente: ele aparecem como produtos 

que já se encontram consideravelmente determinados em sua forma e conteúdo, 

produtos oriundos da tradição cultural e dos grupos produtores de saberes sociais e 

incorporados à prática docente através das disciplinas, programas escolares, matérias 

e conteúdo a serem transmitidos (TARDIF, 2002, p. 41) 

 

A exterioridade reside no fato de que são as escolas, secretarias de educação ou Estado 

que definem o conteúdo escolar lecionado pelos professores. Na prática, o professor ensina o 

que já está determinado curricularmente e não aquilo que ele produz enquanto saber. Nesse 

sentido, o professor é um reprodutor de saberes que lhe são passados, por sua vez, apropriados 

e transmitidos, um executor. 

O saber ensinar é uma habilidade que se aprimora com o tempo, tempo este necessário 

à formação docente, à pratica de ensinar e ainda à definição individual de como se ensina, 

uma vez que se ensina em um tempo que se apresenta nas mudanças do presente. Para Tardif 

(2002), a temporalidade faz o professor e modifica o seu fazer. À medida do passar do tempo, 

altera-se também o seu saber trabalhar. A temporalidade determina a existência do professor, 

que se forma aos olhos do outro e aos próprios olhos com o passar do tempo. 

Em sequência às teorias pedagógicas reprodutivas, as teorias crítico-reprodutivas 

surgiram no cenário da educação para pontuar a constatação de que a educação serve à 

reprodução das desigualdades sociais. A crítica está presente no fato de que a educação está 

para certa determinação social e também mantém uma relação de reprodução e, portanto, de 

dependência com a sociedade. 

No Brasil, este movimento ficou marcado por mudanças políticas e sociais, como 

descrito por Alves (2016): 

 

A década de 1980 foi um marco na conquista da universalização da educação no 

Brasil. Os direitos sociais estabelecidos na Constituição de 1988 foram resultado da 

mobilização da sociedade civil por meio dos movimentos sociais que buscaram, 

através do seu raio de alcance, a garantia de direitos à educação, à saúde e também à 

inclusão de milhões de brasileiros no sistema de proteção social. A luta pela garantia 

do direito à educação nessa década foi crucial para a formulação do desenho da 

política educacional. A conjuntura desse período foi marcada pela redemocratização 

do país, sobretudo pela promulgação da CRF de 1988, considerada uma 

Constituição Cidadã, que, dentre outros avanços, torna o ensino um direito público 

subjetivo. É nesse cenário que a educação, na Constituição de 1988, resultado da 

efetiva participação da sociedade civil, se inscreve. (ALVES, 2016, p.16) 

 

Autores brasileiros com uma visão crítica da educação defendem uma pedagogia 

crítica onde a educação poderia ser um instrumento capaz de superar questões como o 

problema da marginalidade e como possibilitadora de um processo de mudança social. Isso 

seria possível através do incentivo de ações escolares que considerem o aluno como sujeito 
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ativo do seu aprendizado, dentro de uma relação professor-aluno democrática, baseada no 

diálogo. O professor deixa de ser autoridade em sala de aula e passa a partilhar suas 

experiências com os alunos. Assim, aos alunos também seria permitido a partilha de suas 

experiências, e nesta interação é que se daria a apropriação do conhecimento. (FREIRE, 2001) 

Freire (2001) aprofunda a discussão e questiona o papel do professor brasileiro ao 

criticar a educação no país. O autor explica que a educação no Brasil é marcada por 

características nomeadas por ele como “bancárias”. Para Freire (2001, p. 38), “o professor é 

um ser superior que ensina os ignorantes. Isto forma uma consciência bancária” e justifica a 

atuação do professor através da falta de entendimento da educação como possibilidade de 

mudança social. O educador brasileiro está marcado, ao longo da sua constituição histórica, 

como um agente de uma ação alienada, se a sua prática implica um mero depósito de 

conhecimento. 

Freire (2001) apresenta um professor que veja como possibilidade de ação, a 

estimulação de alunos como sujeitos conscientes de sua própria ação no mundo. Mostra-se um 

movimento que exige que o processo educacional seja autorreflexivo para professor e alunos, 

e também, ao mesmo tempo, que seja um ato de ensinar que desenvolva consciência crítica 

diante da realidade e da sua ação no mundo. 

Após a caminhada histórica para construção e profissionalização da docência e as 

discussões sobre o papel docente e sua a relação com a escola e com a educação, nos levam a 

entender que a tendência das pesquisas sobre docência aponta para estudos que valorizam a 

compreensão das questões referentes à formação profissional, identidade e papel social 

através de elementos da sua subjetividade e, sobretudo, contextualizada social e 

historicamente. 
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CAPÍTULO II – SABERES DOCENTES: ELEMENTOS PARA UMA ANÁLISE DA 

REALIDADE DO PROFESSOR 

 

 

2.1 Categorias teóricas  

 

 

Neste estudo, algumas categorias teóricas se revelaram necessárias para as discussões 

e eventuais compreensões. 

 

 Identidade 

Pensar a ação do professor, seu compromisso e sua relação com o aluno é também 

pensar que a identidade docente é uma construção social. Analisando deste lugar teórico, a 

partir das relações que estabelece, o professor constrói sua identidade e, ao mesmo tempo em 

que reconhece o outro, percebe a si mesmo. Nesse sentido, a identidade é um emaranhado de 

múltiplas referências. (SILVA, 2014) 

O aspecto multifacetado nos mostra que não existe uma identidade fixa, imutável, 

muito menos acabada. A condição de inacabada é sobremaneira importante para entendermos 

a identidade docente. Desta condição, é possível ao professor reconhecer-se como ser em 

constante mudança e dar esta mesma condição para aquele que se apresenta diante de si como 

ser também em construção, o aluno. (SILVA, 2014) 

Para entendermos o professor é preciso aproximar-se de sua prática, vê-lo inserido em 

suas ações. É em sua ação no mundo que o sujeito produz sua identidade e através das trocas 

simbólicas partilhadas nas relações estabelecidas nos espaços sociais. (SILVA, 2014) 

Castells (1999) completa esta perspectiva ao afirmar que as identidades na 

contemporaneidade não são estáticas. Ela se constitui através de vários significados e das 

experiências sociais vivenciadas pelos sujeitos, sejam elas de diferenciação ou de 

identificação.  

A atualidade acaba por definir outros contornos à formação das identidades e é preciso 

compreender como as mudanças deste período interferiram no processo de constituição das 

identidades. Em concordância com os autores apresentados acima Hall (2015) explica que as 

mudanças na sociedade moderna e pós-moderna transformaram as referências para a 

formação da identidade pessoal dos indivíduos da modernidade, produzindo efeitos de 

descentralização do eu.  Sobre estas mudanças, Hall (2015) explica: 
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O sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se 

tornando fragmentado; composto não de uma única e estável, algumas vezes 

contraditórias ou não resolvidas. Correspondentemente, as identidades, que 

compunham as paisagens sociais “lá fora” e que asseguravam nossa conformidade 

subjetiva com as “necessidades” objetivas da cultura, estão entrando em colapso, 

como resultado de mudanças estruturais e institucionais. O próprio processo de 

identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, 

tornou-se mais provisório, variável e problemático. (HALL, 2015, p. 11) 

 

Nota-se que o colapso a que se refere o autor é uma referência ao contexto pós-

moderno. As mudanças se iniciam com um rompimento com a estabilidade do período pré-

moderno e com a desconstrução das instituições da modernidade. É possível observar nas 

ciências sociais, um crescente interesse em explicar as mudanças que se intensificam nos 

últimos séculos, bem como os impactos da globalização nas instituições, nas relações sociais 

e nas identidades. 

 

 Percepção 

Realizar uma pesquisa considerando o constructo percepção requer cuidado e 

delicadeza. É preciso que os sujeitos pesquisados estejam inseridos no espaço e tempo da 

situação. Assim afirma Bacha e Romano (2006), esclarecendo que perceber está intimamente 

envolvido com a temporalidade, uma vez que este ato implica conhecer objetos e situações, 

no tempo e no espaço, através dos sentidos. Dessa maneira, situações que não envolvem o 

aqui e agora, se restringem a evocação, imaginação ou pensamento, e dificilmente à 

percepção.  

Tomar a percepção como categoria de análise revelou-se como um método altamente 

relevante, principalmente levando-se em conta os múltiplos contextos aos quais os sujeitos 

encontram-se inseridos.  

 Para Christov (2011, p. 25): 

 

No contexto da vida biológica e da vida cultural, nos contextos de qualquer 

profissão e especialmente aqueles que envolvem a observação e colaboração com 

desenvolvimento de pessoas, a palavra percepção assume relevância por abarcar 

diretamente, em seu significado mais estável e generalizado, a ideia de relações de 

cada ser com o mundo, de cada ser com seus semelhantes.  

 

A percepção também apresenta traços culturais. As relações de trocas significativas 

entre os sujeitos influenciam a forma como percebem o mundo e seus modos. O produto das 

relações compõe a percepção, ou seja, o modo que sujeito percebe é culturalmente 

influenciado, podendo ampliar ou criar novos modos de perceber. (CHRISTOV, 2011) 
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Em concordância com os expostos, Chauí (2000, p.155) afirma:  

(...) a percepção envolve toda nossa personalidade, nossa história pessoal, nossa 

afetividade, nossos desejos e paixões, isto é, a percepção é uma maneira 

fundamental de os seres humanos estarem no mundo. Percebemos as coisas e os 

outros de modo positivo ou negativo, percebemos as coisas como instrumentos ou 

como valores, reagimos positiva ou negativamente a cores, odores, sabores, texturas, 

distâncias, tamanhos. (...) a percepção envolve nossa vida social, isto é, os 

significados e os valores das coisas percebidas decorrem de nossa sociedade e do 

modo como nela as coisas e as pessoas recebem sentido, valor ou função. 

 

Ainda assim a percepção não se reduz a um estado subjetivo, é também um fenômeno 

influenciado socialmente, na qual uma pessoa tem certo tipo de relação com um objeto ou 

evento no mundo. O indivíduo está sujeito a milhares de estímulos e, em resumo, percepção é 

o processo por meio do qual um indivíduo reconhece, seleciona, organiza e interpreta a 

informação que recebe do ambiente, através dos sentidos. (BACHA E ROMANO 2006) 

Utilizarmos a percepção como categoria de análise facilitou a compreensão da forma 

como os fenômenos são percebidos pelos professores. Foi essencial para que não 

cometêssemos o erro de sermos reducionistas em questões de ordem social a somente 

individual. Ao valorizarmos o discurso do sujeito, em sua forma de perceber o mundo, 

conseguimos alcançar com sensibilidade os atravessamentos e influências, suas referências e 

visões sobre a profissão e sua realidade. 

 

 

2.2 Mal-estar docente 

 

 

Com o intuito de compreender todo o processo que culmina no adoecimento do 

trabalhador, especificamente do professor, faz-se necessário recorrermos, em primeira 

instância, ao contexto histórico-cultural em que o mundo do trabalho se desenvolveu e vem se 

desenvolvendo, a fim de entendermos integralmente as questões que versam sobre esse 

fenômeno. 

De acordo com Antunes (2015), os intensos impactos no mundo do trabalho são 

decorrentes das modificações ocorridas no capitalismo a partir das últimas décadas do século 

XX. Logo após um período próspero de ascensão da economia capitalista, instituída no pós-

guerra, a década de 1970 foi intensamente marcada pela recessão econômica, expressamente 

evidenciada pelo esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista. Suas raízes, no 

entanto, eram determinadas por uma crise estrutural do sistema do capital. Esta crise se 
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desencadeia nos anos de 1980, em resposta aos obstáculos impostos ao processo de 

acumulação e pela busca da hegemonia que o capitalismo vinha perdendo devido às 

ocorrências de greves e movimentos sociais, uma série de ações produtoras das mais diversas 

formas de exploração do trabalho, o que modificou a divisão internacional do mesmo, 

promovendo alterações importantes na forma de organização da classe dos trabalhadores 

assalariados em escala global. 

Dessa forma, grupos transnacionais cada vez mais escassos, fortemente permeados 

pelo capitalismo, forçaram trabalhadores nos diferentes países do mundo a se submeterem a 

níveis salariais e condições de trabalho progressivamente precárias. No que diz respeito ao 

Brasil, as modificações geradas pela nova divisão internacional do trabalho foram marcantes, 

já que procederam de uma prática interna, particulares dos países de industrialização 

dependente, alicerçada na intensa exploração da força de trabalho. 

Para restabelecer seu padrão de acumulação, o sistema capitalista veio impondo baixos 

salários, atrelados a ritmos de produção intensos e jornadas de trabalho prolongadas. Tais 

ações foram ainda marcadas pela desordem na dinâmica operária e sindical, prescrita pela 

vigência ditatorial entre os anos de 1964 e 1985. (ANTUNES, 2015) 

As transformações que vêm ocorrendo nas últimas décadas estão acarretando altos 

índices de acidentes e doenças profissionais. No decorrer da história da atividade humana, em 

sua contínua luta pela vida, dignidade, humanidade e felicidade social, o mercado de trabalho 

é considerado essencial. Porém, em decorrência do capitalismo observam-se mudanças 

marcantes e grandes modificações nas formas de trabalho humano. Há uma dupla perspectiva 

estabelecida no sistema trabalhista que, paradoxalmente cria e sujeita, liberta e isola, civiliza e 

degrada, ou seja, oferece autonomia, mas gera sujeição, libera e escraviza, impossibilita que o 

estudo seja unilateralizado. (ANTUNES, 2008) 

Ainda de acordo com Antunes (2015), é neste contexto, com a vitória do 

neoliberalismo no Brasil em 1990, que o processo de reestruturação produtiva se desenvolve 

gradativamente. Um processo provocado, imerso em circunstâncias de exploração típicas e 

articuladoras de elementos descendentes do fordismo aos novos métodos inerentes das formas 

de acumulação flexível. Consequentemente, parte desse processo efetiva-se na ligação entre 

trabalho terceirizado e alta ocorrência de acidentes de trabalho, como também nos altos 

índices de adoecimentos físicos e mentais vinculados ao trabalho. 

Acerca do adoecimento físico e mental, Bastos (2009) defende o mal-estar docente ao 

esclarecer seu conceito: 
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pode-se resumir o mal-estar docente como os sentimentos de professores perante a 

uma série de circunstâncias imprevistas que os conduzem a comprometer o 

desempenho de seus trabalhos; e que os sentimentos de desencanto, insegurança e de 

recusa parecem atingir principalmente os professores que não conseguiram redefinir 

seus papéis perante aos novos contextos e situações presentes na escola. (BASTOS, 

2009, p.16) 

 

Os métodos avaliativos que a sociedade capitalista impôs para os cientistas e 

educadores são equivalentes aos dos processos produtivos, isto é, metas quantitativas, 

produtivismo ligado à ascensão profissional, análise de rendimentos como meio de 

reconhecimento e remuneração, além de uma organização instável e homogeneizada de 

políticas e práticas de ensino. (FORATTINI; LUCENA, 2015) 

Tratado como fator fundamental para o reconhecimento social, o trabalho, expressado 

em práticas produtivas e improdutivas, atravessa as relações abarrotadas de atribuições e 

deveres objetivos, assim como subjetivos, acarretando implicações diretas no que diz respeito 

à significação da vida em sociedade. (FORATTINI; LUCENA, 2015) 

Tal ideia é complementada por Arroyo (2015), quando este aponta que o movimento 

docente reforça o que o movimento operário enfatizou, ou seja, a submissão a condições de 

trabalho desqualificantes, a instabilidade, a sobrecarga de trabalho, baixos salários, dentre 

outras imposições propagadas pelo capitalismo. 

Os docentes encaram circunstâncias de trabalho conflitantes que podem influenciar 

seus quadros de adoecimento e mal-estar. Esses processos de adoecimento produzem o 

esgotamento que pode ocasionar o desenvolvimento de patologias. Percebe-se, assim, que tal 

profissão é altamente exigente, o que consequentemente ameaça a saúde física e emocional do 

docente (BASTOS, 2009). 

Noronha (2008) aponta que o adoecimento docente se origina no paradoxo entre seu 

papel e a invisibilidade do seu trabalho na visão da organização escolar. Se, por um lado, esse 

papel é perceptível no desenvolvimento social, por outro, a precariedade e a baixa 

remuneração que este fazer dispõe evidencia o não reconhecimento da pratica do professor. 

Atualmente, é visto na sociedade o processo de desvalorização docente atrelado à ascensão de 

suas múltiplas funções.  

De acordo com Camargo (2012), toda essa conjuntura revela a insatisfação dos 

docentes, podendo ser facilmente definido como o ressentimento desses profissionais que, 

além de perder a fé em seu trabalho, se encontram desprestigiados econômica e socialmente. 

 

No entanto, esses corpos que não aguentam mais também são sintomas de um 

contexto histórico que transformou a escolarização das massas em um fato concreto 
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em nosso país. Além disso, esses professores adoecidos e/ou desertores representam 

não só o fastio e as vicissitudes contemporâneas de nossa escola pública como 

revelam, mesmo que de forma obliqua e trágica, algumas transformações na 

constituição dos sujeitos em suas relações com as instituições típicas da 

sociabilidade moderna. Por fim, essa agonia tem caracterizado a “impossível” (e 

agora insalubre) profissão de educar e indica de forma definitiva o contrataste entre 

as abstrações de nossas utopias pedagógicas e a prática muitas vezes intolerável do 

cotidiano escolar. (CAMARGO, 2012, p. 32). 

 

Bastos (2009) afirma que a desvalorização do professor dificulta sua prática, e que um 

movimento coletivo da classe colaboraria para a afirmação social dos mesmos. No decorrer 

do tempo, os docentes são submetidos a processos de ordem histórica-social, política e 

pedagógica que contribui para modificações na sua profissionalização e reflexões sobre os 

papéis executados pelos mesmos. 

Sendo assim, no que se refere ao processo de adoecimento dos docentes, Assunção 

(2010) vem nos dizer que este fenômeno está intimamente atrelado à submissão dos mesmos a 

condições precárias que permeiam a profissão. Aspectos ambientais e organizacionais 

precários são vistos como ameaças à saúde. O primeiro aspecto diz respeito às condições 

estruturais do ambiente. Já no segundo aspecto incluem-se todos os fatores de sobrecarga 

material e emocional.  

Desse modo, o adoecimento pode ser concebido como contestação às intensas 

cobranças do ambiente. Os indivíduos, costumeiramente, não se sujeitam a essas imposições 

passivamente, mas, nas empresas, a organização está a cargo da gestão, não sendo possível, na 

maioria das vezes, aos funcionários, intervirem.Outro fator que provoca o adoecimento é a 

falta de sentido que o conteúdo do trabalho muitas vezes adquire para o trabalhador. 

(ASSUNÇÃO, 2010) 

Estudos acerca da propagação de doenças no ser humano revelam que a manifestação 

das mesmas é resultante de toda conjuntura histórica do indivíduo. Dessa maneira, aspectos 

culturais poderão ser tomados como indicadores de sinais e sintomas considerados anormais 

pelo indivíduo. Para a antropologia, a dimensão social da doença é unânime em toda 

sociedade, conferindo, ao mesmo tempo, um aspecto individual. (ASSUNÇÃO, 2010) 

Os indícios de adoecimento docente são percebidos desde o século passado. Entre os 

anos de 1882 a 1885, 24 dos 50 docentes efetivos da Província do Espírito Santo 

apresentaram licenças médicas remuneradas. Nessa época esse benefício era propiciado 

apenas aos afastamentos onde o trabalho era causador do adoecimento. (BASTOS, 2009) 

Camargo (2012) aponta que um dos primeiros e mais abrangentes estudos a cerca da 

saúde mental docente foi o de Wanderley Codo em 1999, e a partir dessa publicação houve 
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um significativo aumento de estudos afins. O autor afirma que todos esses estudos, 

geralmente realizados em universidades públicas, compartilhados em forma de artigos em 

periódicos científicos e propagados pela imprensa, evidenciam o exacerbado número de 

adoecimentos emocionais resultantes do estresse a que professores são submetidos na 

profissão. Estatisticamente, tais pesquisas revelam que o número de docentes com algum tipo 

de distúrbios psicológicos varia de 20% a 70%, dependendo da amostra escolhida pelos 

pesquisadores e da metodologia utilizada. A patologia mais comum encontrada em tais 

pesquisas é a Síndrome de Burnout, definida pela literatura médica como um esgotamento 

emocional crônico provocado por condições de trabalho estressantes. 

Um estudo realizado por Araújo e Sousa (2013) sobre o adoecimento psíquico de 

professores, realizado por meio de análise de prontuários de saúde dos servidores periciados 

na Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SCPMSO), constatou 

um alto número de professores da Secretaria de Estado de Minas Gerais que apresentam 

sintomas psíquicos e/ou comportamentais, gerando afastamento da função de regência, por 

meio de licenças médicas ou desvio para outras funções. 

Sobre a análise dos dados da pesquisa de Araújo e Sousa (2003): 

 

O resultado da pesquisa evidenciou que 41% dos professores identificam a causa do 

seu adoecimento o trabalho, devido à localização da escola em área de 

vulnerabilidade social, problemas referentes às relações interpessoais com alunos: 

indisciplina, desinteresse, desrespeito, confrontos físicos e verbais gerando situações 

de estresse emocional. Destacaram-se ainda dificuldades de relacionamento com a 

chefia e colegas, pouco reconhecimento de seu trabalho, insatisfação salarial, 

sobrecarga de trabalho para complementação de renda, além de questões sócio-

familiares; 28% dos professores atribuem a causa do seu adoecimento a fatores 

pessoais como problemas sócio-familiares ou outras patologias de base, alheias ao 

trabalho; 28% do número de professores não sabem identificar o que causou seu 

adoecimento e 8% atribuem à causa do seu adoecimento psíquico tanto a problemas 

pessoais quanto problemas relacionados ao trabalho. (ARAÚJO e SOUSA, 2003, p. 

6) 

 

Outro estudo organizado por Diehl e Marin (2016) descreve, a partir de criteriosa 

revisão de literatura, as causas e o contexto em que o adoecimento ocorre, além de conseguir 

delinear os principais sintomas e doenças. A análise dos autores mostra como é central para a 

questão do adoecimento as transformações no contexto social atual. O professor sofre 

fragmentação do trabalho e consequente perda de autonomia, por uma cobrança de 

produtividade que significa que são impostas demandas cada vez mais complexas e também 

alheias à sua função. 
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A análise continua apontando como grande causa dos adoecimentos a natureza do 

trabalho docente e o seu entorno – seja o ambiente escolar ou o ambiente extraclasse. O 

adoecimento docente não acontece só através das vivências escolares, mas também em razão 

da identidade do professor se apresentar em seus momentos de lazer e descanso, o que torna 

estes momentos tão necessários para a prevenção do adoecimento ineficientes. O excesso de 

trabalho reduz o tempo de descanso e o stress laboral torna o lazer pouco prazeroso. (DIEHL; 

MARIN, 2016) 

Contudo, percebe-se que todas as condições que cercam o trabalho docente requerem a 

mobilização de suas capacidades físicas, cognitivas e emocionais para atingir os objetivos 

postos por este fazer, e neste contexto tais mobilizações são solicitadas em demasia, o que 

consequentemente pode levar o profissional ao adoecimento. De acordo com Gasparini, 

Barreto e Assunção (2005, p. 192): 

 

As condições de trabalho, ou seja, as circunstâncias sob as quais os docentes 

mobilizam as suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas para atingir os objetivos 

da produção escolar podem gerar sobreesforço ou hipersolicitação de suas funções 

psicofisiológicas. Se não há tempo para a recuperação, são desencadeados ou 

precipitados os sintomas clínicos que explicariam os índices de afastamento do 

trabalho por transtornos mentais. (GASPARINI; BARRETO e ASSUNÇÃO, 2005, 

p. 192) 

 

Através de todo levantamento acerca das questões que versam sobre o adoecimento 

docente, percebe-se que tal fenômeno é desencadeado pelas condições em que esse trabalho 

se dá, ou seja, pela precariedade, não reconhecimento, desvalorização, baixos salários, 

desgaste físico e emocional, dentre outros, o que deixa evidente que as causas desse fenômeno 

são coletivas e não individuais. Todo esse quadro pode levar à conclusão de que o professor é 

unicamente responsável pelo seu adoecimento, o que, consequentemente, remove dos 

parâmetros diretamente relacionados toda conjuntura política e social envolvida. Percebemos 

também um aumento de pesquisas sobre adoecimento docente nos últimos anos, justificado 

pelas discussões relevantes e atuais sobre a função docente e por crescente interesse em 

investigar a síndrome de Burnout. (DIEHL; MARIN, 2016) 

Para Dejours (1998), o sofrimento do trabalhador provém do movimento que este faz 

contra as forças encontradas na organização do trabalho, desencadeando o adoecimento 

mental. Ao entrar em uma organização de trabalho, tais forças lhe são apresentadas. A 

organização do trabalho é entendida: 
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a divisão do trabalho, isto é, a divisão das tarefas entre os operadores, os ritmos 

impostos e os modos operatórios prescritos, mas também, e sobretudo, a divisão dos 

homens para garantir esta divisão de tarefas, representada pelas hierarquias, as 

repartições de responsabilidade e os sistemas de controle. (DEJOURS, 1998, p.10) 

 

O sofrimento mental, fruto do conflito entre o funcionamento psíquico dos homens e 

as forças da organização do trabalho, se configura como única forma defensiva para o sujeito 

trabalhador. Para Dejours, o sujeito se apresenta em uma condição de não conseguir se 

adaptar ao contexto do sistema organizacional, não havendo possibilidade de equilíbrio entre 

as forças da organização e seu desejo. Assim, na interação dinâmica entre sujeito e 

organização, emerge um “sofrimento patogênico” como mecanismo de defesa, como forma de 

proteção da personalidade do sujeito. (DEJOURS, 1998, p.10) 

 

A carga de trabalho psíquica representada pelo sofrimento proveniente de um 

desconforto do corpo coloca inteiramente o trabalhador e sua personalidade à prova 

de uma realidade material, primeiramente. O conflito não é outro senão o que opõe o 

homem à organização do trabalho (na medida em que o conteúdo ergonômico do 

trabalho resulta da divisão do trabalho). (DEJOURS, 1998, p.61) 

 

Crítico da organização do trabalho rígida e individualista taylorista, Dejours (1998) 

acredita que há uma grande diferença que precisa ser deflagrada: é preciso entender e, por 

consequência, tratar do sofrimento do trabalhador não em nível estrutural, mas em ordem 

subjetiva. A crítica do autor passa pela afirmação de que tratar do sofrimento do corpo, 

propondo mudanças no ambiente, em sua maioria, ergonômicas, é entender superficialmente a 

doença do sujeito trabalhador. Nas palavras do autor: 

 

Mesmo as más condições de trabalho são, no conjunto, menos temíveis do que uma 

organização de trabalho rígida e imutável. O sofrimento começa quando a relação 

homem-organização do trabalho está bloqueada; quando o trabalhador usou o 

máximo de suas faculdades intelectuais, psicoafetivas, de aprendizagem e de 

adaptação. Quando um trabalhador usou de tudo de que dispunha de saber e de 

poder na organização do trabalho e quando ele não pode mais mudar de tarefa: isto 

é, quando foram esgotados os meios de defesa contra a exigência física. Não são 

tanto as exigências mentais ou psíquicas do trabalho que fazem surgir o sofrimento 

(se bem que este fator seja evidentemente importante quanto à impossibilidade de 

toda a evolução em direção ao seu alívio). A certeza de que o nível atingido de 

insatisfação não pode mais diminuir marca o começo do sofrimento (DEJOURS, 

1998, p. 52). 

 

Dessa forma, a análise de Dejours (1998) nos mostra que o adoecimento seria 

decorrente da organização do trabalho em não suprir as expectativas dos sujeitos em relação 

ao seu fazer, o que consequentemente é gerador de sofrimento mental. Este sofrimento é 

originado da inconstância entre a tarefa destinada ao trabalhador e suas aspirações 
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particulares. De acordo com Dejours, é preciso considerar a vivência subjetiva do 

trabalhador na avaliação para melhorias em longo prazo. As melhorias devem ser pensadas 

para além do ambiente de trabalho, pois essas são de curto prazo. Considerando somente os 

aspectos ergonômicos a melhora também será apenas em curto prazo, pois foi corrigido um 

problema de ordem objetiva. Assim o autor ilustra que: 

 

(...) não é sempre muito fácil prever os efeitos de uma “melhoria objetiva” das 

condições de trabalho. Isto confirma, a nossos olhos, o interesse que o médico ou o 

psicopatologista deve ter pela "vivência subjetiva" dos trabalhadores. Com efeito, 

esta última reflete, muitas vezes, uma apreciação global dos efeitos da intervenção 

ergonômica que vai direto ao objetivo. (DEJOURS, 1998, p. 55) 

 

Podemos afirmar que a melhora advinda de uma intervenção ergonômica será sempre 

atravessada pelas forças da organização do trabalho. Ressurgem as nuances de insatisfação no 

ambiente de trabalho, demonstrando consequentemente o quão rasa é tal intervenção, uma vez 

que “o alívio da carga de trabalho permite a intensificação da produtividade. O que foi ganho 

de um lado é perdido do outro” (Dejours, 1998, p.56). 

Para aprofundar-se na discussão sobre adoecimento e sofrimento, Dejours (1998) 

alerta para a fragilidade que consiste no não entendimento do adoecimento como um estado 

de subjetividade adoecida. O adoecimento não é somente do corpo. Acrescenta-se a este o 

adoecimento da personalidade em sua relação estabelecida com a organização do trabalho. E 

explica: 

 

No centro da relação saúde-trabalho, a vivência do trabalhador ocupa um lugar 

particular que lhe é conferido pela posição privilegiada do aparelho psíquico na 

economia psicossomática. O aparelho psíquico seria, de alguma maneira, 

encarregado de representar e de fazer triunfar as aspirações do sujeito, num arranjo 

da realidade suscetível de produzir, simultaneamente, satisfações concretas e 

simbólicas (DEJOURS, 1998, p.62). 

 

As satisfações concretas seriam aquelas possíveis de serem sanadas com intervenções 

ergonômicas ou estruturais, com efeito de curto prazo, proporcionando uma minimização de 

danos ao estado físico, biológico do trabalhador. Por satisfações concretas, Dejours (1998) 

esclarece que se tratam daquelas relacionadas ao bem-estar do corpo. Já para as satisfações 

simbólicas, que são elaboradas na vivência do trabalho e têm caráter qualitativo e subjetivo, é 

necessário ampliar o entendimento sobre a relação trabalhador e trabalho. No jogo de forças 

da organização do trabalho, o corpo precisa de adaptações para poupar esforços e não 

sucumbir à demanda de produtividade; já o aparelho psíquico precisa se organizar no sentido 

do seu desejo e de suas motivações para o trabalho. 
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(...) é o sentido, a significação do trabalho que importam nas suas relações com o 

desejo. Não é mais questão das necessidades como no caso do corpo, mas dos 

desejos ou das motivações. Isto depende do que a tarefa veicula do ponto de vista 

simbólico. (Dejours, 1998, p.62) 

 

Mesmo tomados pela ameaça ao corpo, os trabalhadores podem até apontar as 

condições de trabalho como fontes de perigo somente à saúde física. Para Dejours (1998), 

mesmo sendo esta afirmação verídica, é inegável que a ansiedade que está agregada, 

ocasionalmente ignorada, como consequência incisiva para a saúde mental do trabalhador. Em 

uma lógica inversa, o autor aponta que os mecanismos de defesa são como protetores do bem-

estar físico. Ao protegerem o aparelho psíquico impedem o desenvolvimento de sintomas 

físicos. 

 

Mesmo intenso, o sofrimento é razoavelmente bem controlado pelas estratégias 

defensivas, para impedir que se transforme em patologia. Resta saber se as 

descompensações são sempre evitáveis ou evitadas. As neuroses, psicoses e 

depressões em situação de trabalho são compensadas, precisamente, pela utilização 

dos sistemas defensivos. (DEJOURS, 1998, p.120) 

 

No mesmo sentido, Dejours (1998) aponta para certa perversidade presente no modo 

como a organização do trabalho lida com o sofrimento mental, sob pena de objetivá-lo para 

que possa ser considerado. Quando ganha status de doença mental, o sofrimento pode ser 

tratado. Isso invalida o discurso do mal-estar como algo a ser considerado pela organização do 

trabalho. Se não é doença, para a organização, o sofrimento em seu estado subjetivo não 

existe. O desejo e a motivação se tornam uma parte ignorada pela organização e, para o 

trabalhador, uma peça fundamental para sua produtividade. 

Por meio da divisão do trabalho é definido o conteúdo significativo do fazer e também 

as necessidades ergonômicas, com fins de preservar o bem-estar físico do trabalhador em 

situação de trabalho. Se estivermos falando de organizações livres, estas têm maiores chances 

de considerar o trabalhador como um ser individual, único, respeitando, assim, as 

necessidades de cada sujeito. Isso, consequentemente, minimiza a sobrecarga de trabalho. Em 

oposição, uma organização de trabalho rígida desconsidera o trabalhador como um ser 

portador de habilidades e desejos subjetivos, impossibilitando assim a adaptação física e 

psíquica do sujeito à sua tarefa. (DEJOURS, 1998)  

Os efeitos da fragilização mental e da inadequação psíquica não ocasionam, de 

imediato, uma patologia somática. Em primeira instância surge uma insatisfação frente à 

carga significativa da prática desempenhada. Para sobrepor os impasses oriundos do 

desempenho de sua tarefa, o trabalhador se movimenta na contramão desse sofrimento, 
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procurando mascará-lo, impossibilitando, assim, sua identificação. “Assim, disfarçado ou 

mascarado, o sofrimento só pode ser revelado através de uma capa própria a cada profissão, 

que constitui de certa forma sua sintomatologia” (DEJOURS, 1998, p.133). 

Sendo assim, podemos inferir que a sobrecarga física passa por um processo de 

latência, influenciada pela organização do trabalho. É como um período de incubação do 

adoecimento, tornando possível à organização maior controle dos trabalhadores. Esse 

processo se faz possível pelo fato de envolver os trabalhadores em desdobramentos mentais 

que os vinculam, de novas formas subjetivas “adoecedoras”, ao trabalho. Nas palavras do 

autor: 

 

Tornar dócil um corpo não é coisa simples, pois ele, normalmente, está submetido a 

seu chefe natural, chamado "personalidade". Assim, a "carga psíquica" de trabalho 

não seria apenas um efeito acessório do trabalho, mas resultaria, exatamente, de uma 

etapa primordial, da qual dependeria a submissão do corpo, etapa cujo sucesso seria 

assegurado pela própria organização do trabalho. (DEJOURS, 1998, p. 136)  

 

Para manutenção do equilíbrio do sujeito ao trabalho e do funcionamento do seu 

aparelho psíquico, observamos os mecanismos de defesa construídos pelos trabalhadores 

frente à carga negativa do desempenho de suas funções. Tais defesas mascaram o sofrimento, 

a ansiedade e a insatisfação, ao passarem muitas vezes despercebidos e livres de qualquer 

relação com a função desempenhada pelo trabalhador. Isso quer dizer que nem sempre está 

clara a relação entre o fenômeno do trabalho e a vivência do sofrimento, e nem sempre o 

trabalhador reconhece seu adoecimento como fruto deste sistema. (DEJOURS, 1998) 

Para Dejours: 

 

Se a função primeira dos sintomas de defesa é aliviar o sofrimento, seu poder de 

ocultação volta-se contra seus criadores. Pois sem conhecer a forma e o conteúdo 

desse sofrimento, é difícil lutar eficazmente contra ele. No fim, as estratégias 

defensivas, em razão da sua própria eficácia em relação ao equilíbrio mental, 

opõem-se a uma evolução que poderia levar a uma estabilidade, num nível menos 

medíocre (DEJOURS, 1998, p.136). 

 

Para reforçar a ideia central exposta por Dejours em sua obra, reportamos a seguinte 

citação: 

 

A organização do trabalho exerce, sobre o homem, uma ação específica, cujo 

impacto é o aparelho psíquico. Em certas condições, emerge um sofrimento que 

pode ser atribuído ao choque entre uma história individual, portadora de projeto, de 

esperanças e de desejos, e uma organização do trabalho que os ignora. Esse 

sofrimento, de natureza mental, começa quando o homem, no trabalho, já não pode 

fazer nenhuma modificação na sua tarefa no sentido de torná-la mais conforme às 
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suas necessidades fisiológicas e a seus desejos psicológicos – isso é, quando a 

relação homem-trabalho é bloqueada (DEJOURS, 1998, p.133). 

 

Para dar sequência à ideia de sujeito-objeto e do mal-estar causado por uma 

subjetividade adoecida, foi essencial encontrar um autor que trouxesse a questão apresentada 

por Dejours de forma mais contextualizada à docência - que auxiliasse a explicar a natureza 

subjetiva dos sintomas, mas que também dialogasse com a perspectiva das ciências sociais. 

Assim, trazemos à discussão uma perspectiva do ato de educar como uma ação 

dialética de formação de dois sujeitos, professor e aluno, em concordância com a sociologia 

da educação e a noção de que o sujeito se forma na relação com o outro. O professor é, 

portanto, determinado pelo ato de educar e pelas relações sociais estabelecidas a partir da 

identidade de professor. Para Pereira (2013), educar é produzir subjetividade. Cabe ao 

professor abrir um espaço para esta produção na mesma medida em que constitui sua própria 

subjetividade. 

A perspectiva de Pereira (2013) tem grande influência psicanalítica quando afirma que 

educar não é ensinar uma forma correta de ser sujeito, pois nesse sentido só é possível pensar 

que se trata de um processo de adequação do sujeito à sociedade – e muito já se teorizou sobre 

essa forma. O que o autor nomeia como “educar as pulsões” precisa ser substituído por uma 

abertura no ato de educar para a autonomia do sujeito, para que ele possa ser, possa 

comparecer enquanto sujeito social. 

No caso da formação do professor-sujeito, Pereira (2013) afirma que, para além das 

relações sociais estabelecidas, há uma de grande relevância: a relação estabelecida com a 

mestria e,consequentemente, suas queixas sobre essa realidade. Ou não seria a sua realidade a 

própria queixa? Para Pereira (2013), a queixa do professor é estrutural, faz parte da sua 

formação, do fenômeno por ele nomeado “mal-estar docente”. 

O mal-estar docente, de forma individual, tem, em sua centralidade, o sintoma, um 

“fenômeno subjetivo constituído pela realização deformada do desejo” (PEREIRA, 2013, 

p.36). Para o professor, o sintoma é sua queixa e, portanto, aquilo que ele tem de mais real. 

 
Se o sintoma for essa prótese que o sujeito tem de mais real, talvez estejamos agora 

em condição de entender a função da mestria como sintoma. Não se trata da mestria 

em geral, nem de toda função docente, mas de modos estritamente singulares de 

alguns professores a exercerem. Cada professor a efetiva sob o peso real do seu 

sintoma, isto é, sua docência é um modo de ser do seu próprio sintoma. Isso 

significa que a função de mestre talvez seja uma maneira bem singular de expressá-

lo (PEREIRA, 2013, p. 37) 

 



43 
 

Claramente, os delineamentos do mal-estar docente se inspiram nos escritos de Freud 

(1996) sobre “o mal-estar na civilização”. Neste texto, o autor levanta questões sobre os 

impasses do conviver em sociedade e do quão inerente aos seres humanos são esses 

empecilhos. No entanto, ele aponta também que precisam ser canalizados e transmutados 

constantemente. 

Freud (1996) evidencia as significativas fontes do mal-estar na sociedade e, por 

consequência, geradoras de sintomas. Tais fontes são: a fragilidade dos corpos, fadados ao 

envelhecimento, processo este acrescido de sofrimento e ansiedade; a superioridade da 

natureza, que nos coloca impotentes frente à sua força de destruição, evidenciando o fato de 

não controlarmos tudo; e, por fim, o sofrimento advindo das relações sociais, que nas palavras 

do autor 

 

(...) talvez nos seja mais penoso do que qualquer outro. Tendemos a encará-lo como 

uma espécie de acréscimo gratuito, embora ele não possa ser menos fatidicamente 

inevitável do que o sofrimento oriundo de outras fontes (FREUD, 1996, p.50). 

 

Freud (1996) destaca a necessidade de utilização de mecanismos defensivos para 

minimizar ou evitar o sofrimento consequente das relações sociais. Ele destaca o isolamento 

como saída iminente e arbitrária, mantendo-se o sujeito na retaguarda dos relacionamentos. 

Contra o sofrimento gerado nos relacionamentos humanos a defesa mais imediata é o 

isolamento voluntário, o manter-se à distância das outras pessoas. No entanto, 

 

Contra o temível mundo externo, só podemos defender-nos por algum tipo de 

afastamento dele, se pretendermos solucionar a tarefa por nós mesmos. Há, é 

verdade, outro caminho, e melhor: o de tornar-se membro da comunidade humana e, 

com o auxílio de uma técnica orientada pela ciência, passar para o ataque à natureza 

e sujeitá-la à vontade humana. Trabalha-se então com todos para o bem de todos. 

Contudo, os métodos mais interessantes de evitar o sofrimento são os que procuram 

influenciar o nosso próprio organismo. Em última análise, todo sofrimento nada 

mais é do que sensação; só existe na medida em que o sentimos, e só o sentimos 

como consequência de certos modos pelos quais nosso organismo está regulado. 

(FREUD, 1996, p.51) 

 

Sendo assim, o sofrimento pode ser analisado como uma das formas de regulação do 

sujeito ao meio e ao convívio com os outros. Para o professor, os sintomas que surgem no 

ambiente e nas relações escolares são um caminho para o adoecimento, tendo em vista que 

este último se apresenta como forma de deflagrar seu mal-estar. 

Pereira (2013) entende que a crise do mal-estar docente é composta por um rol de 

perdas que contribuem para o aparecimento de sintomas de adoecimento. O professor 
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perdeu,principalmente, a autoridade na relação professor-aluno, e a garantia de que seu saber 

era supremo. Nesse cenário percebemos, então, uma crise nas relações simbólicas entre 

professor e aluno e entre o professor e o seu saber.  

Aplicando o conceito de mal-estar docente, estaremos diante de um o professor que 

não tem mais garantia de que o seu saber é inquestionável e de uma decorrente e possível 

perda de autoridade, tornando-sepossível pensar uma perspectiva de adoecimento. A perda de 

autoridade é elemento essencial para entendermos as múltiplas representações de violência 

que se apresentam no contexto do próximo, tema em discussão a seguir. 

 

 

2.3 Subjetividade e violência 

 

 

Pensar o ambiente escolar significa considerar não apenas sua macroestrutura, mas 

também as relações sociais que se estabelecem entre seus atores. É nessa trama social, como 

define Dayrell (2001), que a escola é construída como um espaço sociocultural importante na 

formação e comportamento dos cidadãos de uma sociedade. Pensa-se numa escola não apenas 

como instituição social, mas como um lugar atravessado pela humanidade daqueles que ali 

interagem. 

A escola é dividida entre duas forças que sobre ela atuam: de um lado a instituição que 

normatiza e uniformiza os sujeitos em suas tarefas de ensino-aprendizado, incluindo a 

hierarquização das funções; e, por outro lado, os sujeitos com seu próprio olhar sobre os 

processos institucionais, resistindo-lhes ou os aceitando. Sendo assim, a escola não é um 

espaço pronto, mas sim, uma construção constante na medida em que negociações são 

realizadas entre os sujeitos ali implicados. (DAYRELL, 2001) 

O caráter homogeneizante da escola tende a excluir os elementos desiguais que 

escapam de sua ação, sendo muito comum o uso de designações rígidas como “aluno 

disciplinado” ou “aluno indisciplinado”, “estudioso” ou “negligente”, dentre outras. Aquilo 

que facilita a localização desses sujeitos pela instituição acaba por apagá-los por detrás dos 

adjetivos. (DAYRELL, 2001) 

Um exemplo deste apagamento se encontra na década de 70, quando foi pensada a 

relação de ser a pobreza material a causa da pobreza simbólica. A chamada Teoria Cultural 

defendia que os sujeitos mais desprovidos de recursos materiais e que viviam numa zona de 

vulnerabilidade social seriam, devido a essa condição, desprovidos de qualquer capacidade de 
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se destacarem intelectualmente. Assim, a criança pobre era encerrada numa prisão ideológica 

de onde jamais poderia escapar, tendo seu destino traçado à sombra de suas limitações 

socioeconômicas. (ARREGUY et al, 2012) 

A escola, contemporânea da clínica psiquiátrica, desenvolveu a prática de disciplinar a 

criança mediante a educação num enfoque higiênico-pedagógico. Desse modo, apesar de a 

Psicologia mais recente criticar a posição discriminatória da Teoria Cultural, esta posição se 

mantém viva na mentalidade de muitos docentes e estudantes, tornando a disciplina oferecida 

na escola um suporte discriminatório de uma postura acrítica que mantém a criança pobre em 

sua total pobreza, aprisionada nos estereótipos culturais de incompetente, violenta e 

desinteressada. (ARREGUY et al, 2012) 

O processo disciplinar das crianças na escola se fundamenta num modelo pré-

determinado e camuflado atrás dos rótulos que vão desde a “hiperatividade” 

até,simplesmente, a ancoragem na expressão “aluno-problema”. Muitos destes não se 

enquadram no modelo normatizado pelo sistema educacional e assim, sem haver qualquer 

crítica a respeito, são listados como casos difíceis de ser remediados. (ARREGUY et al, 2012) 

Nesse sentido, o professor, sem se dar conta do efeito de algumas práticas 

pedagógicas, muitas vezes poderá ser o canal de um tipo de violência conhecida como 

psicológica, uma vez que seus efeitos se dão através da palavra, do olhar e dos gestos. 

(KOEHLER; AZEVEDO, 2003) 

Este tipo de violência pode ser vista quando a escola tenta enquadrar, por exemplo, os 

alunos num determinado perfil, seja ele considerado “bom” ou “mau”, desconsiderando os 

elementos únicos pertinentes àquele sujeito. Estabelece-se, assim, um domínio (ou disciplina), 

em que se busca controlar afetos, sentimentos, relações, liberdade. Este padrão compartilhado, 

como uma representação social, assume uma função superegóica causadora de sofrimento, 

diante da qual o sujeito pode viver tentando adequar-se ao impossível deste ideal ou, numa 

expressão de discordância àquilo que lhe é imposto, manifestar condutas inadequadas, 

extravagantes ou violentas. (ARREGUY et al, 2012) 

Podemos definir violência da seguinte maneira: 
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Entendemos por violência uma realização determinada de força tanto em termos de 

classes sociais quanto em termos interpessoais. Em lugar de tomarmos a violência 

como uma violação e transgressão de normas, regras e leis, preferimos considerá-la 

sob dois ângulos. Em primeiro lugar, como uma conversão de uma diferença e de 

uma assimetria, numa relação hierárquica de desigualdade, com fins de dominação, 

de exploração e de opressão. Isto é, a conversão dos diferentes em desiguais e a 

desigualdade em relação entre superior e inferior. Em segundo lugar, como a ação 

que trata um ser humano não como sujeito, mas como uma coisa. Esta se caracteriza 

pela inércia, pela passividade e pelo silêncio de modo que, quando a atividade e a 

fala de outrem são impedidas ou anuladas, há violência (KOEHLER; AZEVEDO, 

2003, p.2) 

 

 Diante disso, chama-nos a atenção, nesta definição, que a desigualdade promovida por 

hierarquias rígidas promove a violência. Koehlere Azevedo (2003) ajudando a definir ainda 

mais o estado de coisificação do sujeito. A isto a Psicanálise conceitua como apagamento do 

sujeito, certo esvaziamento de seus recursos simbólicos, resultando numa realidade dura de 

um sujeito que não possui o desejo de se fazer compreender, e não procura se comunicar. Há 

uma linguagem, mas não há palavra, uma vez que a linguagem efetiva é aquela que simboliza 

uma relação efetiva de um ser, nomeado, com outro: “aí se exercita, aí se firma pelo exercício 

de uma palavra verdadeira” (LACAN, 1998, p.118). Na falta da palavra, a violência, em todas 

as suas expressões, se apresenta como um meio de comunicação.  

Num ambiente escolar, a violência pode ser entre classes ou entre pessoas, isto é, num 

campo macro e no campo das relações interpessoais, respectivamente. No primeiro caso 

ocorre quando o discurso da escola e daqueles que a representam exclui e discrimina uma 

classe ou grupo de pessoas, alunos ou não. Já no caso das relações interpessoais, ocorre 

quando há conflitos entre gerações diferentes ou entre sujeitos de uma mesma geração. 

Contudo, em ambos os casos, é determinante a presença da violência simbólica antes mesmo 

da deflagração do ato violento. (KOEHLER; AZEVEDO, 2003) 

Por violência simbólica compreende-se a postura de alguém em assumir, de modo 

acrítico, o discurso opressivo e dominante do Outro, paralisando-o e impedindo-o de criar seu 

próprio repertório de representações (ARREGUY et al, 2012). As autoras citam: “o 

funcionamento mental do sujeito, simbolicamente violentado na infância, torna-se inibido, 

paralisado ou distorcido, em maior ou menor extensão, conforme a natureza e intensidade da 

violência” (ARREGUY et al, 2012, p.4). 

Esta forma de violência pode ser encontrada na relação professor-aluno, quando o 

aluno toma o professor como um outro total, veiculador de um discurso que o mantém num 

estado de passividade e conformidade com relação às coisas ao redor. Assim, não apenas o 

aluno sofre a violência ao ter seu ser subjugado a uma condição de quase inexistência 
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subjetiva. O professor também sofre os efeitos dessa violência, pelo menos de dois modos: ao 

transformar a escola num ambiente de domesticação, adulterando o papel da educação 

escolar; e ao perder-se de sua função de educador, a qual implica na consideração das 

subjetividades e no desenvolvimento da autonomia de cada sujeito. (KOEHLER; AZEVEDO, 

2003) 

Ao referir-se à violência simbólica, o sociólogo francês Pierre Bourdieu não se 

restringe às relações interpessoais, mas principalmente refere-se ao discurso social e político 

que justifica e autoriza a dominação de uma classe por outra. Há também dois outros 

conceitos de violência importantes nesta análise: violência subjetiva, que é aquela dirigida ao 

sujeito de modo explícito em conteúdo de humilhação, constrangimento, agressões verbais e 

físicas; e violência objetiva, que é a forma de violência velada que mantém a dominação e 

exploração de uma classe. (BOURDIEU, 2007) 

Para entendermos o conceito de violência simbólica é importante que primeiramente 

evidenciemos alguns aspectos do poder simbólico. Ligada à dominação das classes populares, 

Bourdieu (2007) explica que os sistemas simbólicos de comunicação estão organizados a 

partir das relações de poder estabelecidas. Isso quer dizer que existe uma dominação 

estrutural que é constantemente legitimada e imposta em sociedade, dando manutenção às 

classes dominantes e às dominadas. 

Para ARREGUY et al (2012) a violência simbólica está contida no centro das ações 

dos professores. Trata-se de uma forma de garantira continuidade do poder hierárquico e da 

estrutura de dominação de classe herdados cultural e historicamente. No entanto, os autores 

alertam que mesmo que isso não se manifeste de modo explícito, está presente tanto nas 

atitudes dos professores com os alunos, quanto nas atitudes dos alunos com os professores, 

numa dialética entre dominante e dominado. 

Percebe-se que a violência subjetiva pode ser a mais enfatizada nos estudos mais 

recentes, porém, não é o cerne da questão. Este tipo de violência visível se manifesta, muitas 

vezes, em função da existência da violência simbólica que permeia todo sistema educacional 

e, de modo mais amplo, todo o sistema social capitalista. Embora silenciosa, é presente na 

linguagem, nos modos de dominação social reproduzida nas inúmeras tarefas de 

uniformização dos discursos – através de um tipo hegemônico de discurso - e dos sujeitos. 

(ARREGUY et al, 2012) 

Desse modo, é no discurso do outro que a violência simbólica se estrutura. São estas 

relações que, de modo micro, representam a própria sociedade, a qual, em seu discurso de 
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dominação, por exemplo, mantém os mais pobres reclusos na escola pública e mais tarde os 

mantêm reclusos nos presídios. 

 

Essa “violência simbólica” pode aparecer na escola até mesmo independentemente 

do conteúdo, na postura do professor em relação ao “tipo” de aluno que se depara, 

carregando em seu corpo, em seus gestos e seu olhar, a marca de seus preconceitos 

de classe arqueados pela empáfia do saber dominante encarnado em seu poder 

simbólico. (ARREGUY et al, 2012, p.63) 

 

Esse caminho reverso também é defendido por Aroldo Rodrigues em sua Psicologia 

Social. Para o autor, “quando as pessoas não podem ser identificadas, elas são mais propensas 

a exibir condutas antissociais” (RODRIGUES et al, 2013, p. 341). Trata-se de um conceito 

denominado pelo autor de “desindividuação”, no qual a pessoa tem sua autoconsciência 

diminuída em ambientes nos quais se sinta desvinculada de outras e despreocupada com 

quaisquer sanções sociais. 

Adesindividuação pode ser autoinduzida em razão da repetição do ato infrator. Quanto 

mais a pessoa repete aquela ação, esta tende a deixar de ser vista como agressiva 

(RODRIGUES et al, 2013). Esta observação dos autores da psicologia social se aproxima das 

teorias de análise do discurso ao considerarem a possibilidade de certo discurso se tornar 

naturalizado em certos ambientes, descaracterizando o ato envolvido e dificultando o processo 

psíquico de identificação dos sujeitos. (PATTI; ROMÃO, 2011) 

Quando as operações simbólicas se empobrecem e as relações de identificação 

declinam, crescem as possibilidades de construção do Outro totalitário e tirânico, o qual 

oferece uma superidentidade, uma ideologia e a garantia de laço social. O aluno que agride o 

professor ou a instituição escolar está executando a tarefa de romper com um ciclo no qual ele 

é representado como um resto diante desse Outro absoluto que dita as regras e que enuncia o 

discurso da marginalização. (PATTI; ROMÃO, 2011) 

Desse modo, a violência se torna uma questão relevante para pensarmos em respostas 

para a crise que a educação apresenta. Diante do cenário de insuficiências, os professores 

mesclam sentimentos de ausência de desejo e agressividade ou ainda de apatia diante daquilo 

que falta. Contribuindo para este apontamento, Cabistani (2013) reforça que: 

 

Nós professores (incluo-me aqui também como professora) gostamos de nos 

apresentar como educadores, que parece ser uma função ampla e formativa. 

Acontece que frente às mudanças sociais, no laço social, na nossa organização 

social, somos cada vez mais requisitados a responder como responsáveis pela 

primeira educação, aquela que, supúnhamos, já deveria vir dada pela família 

(CABISTANI, 2013, p.18) 
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Sendo assim, caberia ao professor uma tentativa de saída através da motivação de 

pensar novas soluções para a crise, para as insuficiências que ferem sua função docente e de 

autoridade. Ao não optar pela desistência e apatia, o professor encararia a falta em seu sentido 

lato para motivar-se a reagir diante dos problemas atuais da sua realidade. (CABISTANI, 

2013) 

Desta forma, as saídas possíveis para a violência simbólica apontam para o professor 

que escolhe assumir um lugar de falta e reagir em direção a uma retomada de sua autoridade. 

Apontam também para o empobrecimento dos laços com o outro, principalmente o laço entre 

professores e alunos. Cabistani(2013, p. 23) aponta que: 

 

(...) como os alunos foram impedidos de se tornarem alunos, por estarem mal 

instalados na função simbólica da palavra, os professores estão cada vez mais 

impedidos de exercer seu ofício. O que vemos assombrosamente são os atos 

violentos dentro da escola e fora dela, uma vez que quando a palavra perde o seu 

valor, o que surge é o uso da força e coerção. (CABISTANI, 2013, p.23) 

 

Ao apontar o enfraquecimento do laço social como causa de ações de violência, 

Cabistani (2013) defende que o empobrecimento de si gera um enfraquecimento da 

comunicação entre os indivíduos, ainda mais justificado pelo excessivo uso da tecnologia. 

Para Cabistani (2013) isso é uma deficiência simbólica, e por isso, o enfraquecimento da 

comunicação.Faz-se necessárioo fortalecimento da identidadee dos novos significados 

possíveis para a relação eu - outro. 
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CAPITULO III -A PERCEPÇÃO DO PROFESSOR SOBRE SUA REALIDADE 

 

 

3.1 A preparação do campo e a chegada à escola 

 

Começar uma pesquisa de campo é sempre um desafio. Sendo a pesquisa com sujeitos, 

soma-se ao desafio da coleta, a expectativa do contato que se estabelecerá para além dos 

dados. No entanto, está na essência da pesquisa social o contato do pesquisador com seus 

sujeitos de pesquisa e o desafio é conduzir. 

A princípio, a entrada em uma escola da rede estadual parecia ser algo que demandaria 

muita burocracia e esta foi a nossa primeira surpresa. Foi escolhida uma escola de grande 

porte da rede pública estadual da cidade de Montes Claros – Minas Gerais. A escola está 

localizada em região nobre da cidade e atende crianças e adolescentes da 5ª série do ensino 

fundamental ao 3º ano do ensino médio. 

Escolhemos essa escola principalmente pela sua representatividade e sua história no 

município. Trata-se de uma instituição de grande porte, com 1.500 alunos, inaugurada em 

1971. Está localizada na região central, em um bairro nobre da cidade. Apesar disso, o público 

atendido reside em diversos bairros da cidade, próximos e distantes da escola. A escola 

computa hoje 75 professores, o que garante um bom universo amostral para a nossa pesquisa. 

O primeiro contato com a diretora foi de grande abertura, com nenhum sinal de 

impedimento burocrático. Imediatamente, acordamos o termo de consentimento e como 

aconteceria o primeiro contato com os professores. O convite foi feito primeiramente pela 

própria diretora através do grupo de professores – via contato telefônico e rede social. 

Explicamos à diretora os três perfis de professores que precisávamos: um grupo 

heterogêneo, composto de professores somente da rede pública e que exercessem 

exclusivamente essa atividade, professores da rede pública e privada e professores da rede 

pública que exercessem outra atividade que não a docência e pelo menos um professor de 

cada perfil. A diretora nos passou os nomes dos professores que demonstraram interesse no 

grupo – em torno de dez – e partimos para o primeiro contato pessoal na escola. 

O convite para os professores incluía explicar o objetivo do trabalho, explicar 

brevemente a metodologia de grupo focal e perguntar a disponibilidade de horários. O 

primeiro desafio foi conseguirmos negociar um bom dia e horário para todos. A escola nos 

disponibilizou os horários dos fins de turno, matutino e vespertino. Tivemos uma boa 
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recepção ao convite em todos os casos, a disponibilidade para ficar em torno de uma hora 

após o expediente é que não era bem-vinda. Alguns professores consideraram o valor da 

pesquisa, outros pesaram o meu esforço pessoal em tentar reunir um grupo composto de 

professores e por um motivo ou por outro, conseguimos a confirmação de seis professores. 

Os três encontros ficaram definidos às quartas-feiras, durante três semanas às 17 horas 

e 30 minutos, exatamente o horário do final do turno vespertino. Vale ressaltar que um dos 

professores mesmo não estando na escola neste dia e horário, mostrou interesse na pesquisa e 

resolveu participar dos encontros. Para seguirmos as normas da escola, era preciso que 

terminássemos às 18 horas e 30 minutos. O nosso horário foi limitado pelo encerramento do 

turno do porteiro, que teria que fechar a escola impreterivelmente à sua saída. Este fato se 

configurou como um limitador para o desenvolvimento dos encontros. 

Na véspera do primeiro encontro, assim como dos outros, estivemos na escola, de sala 

em sala confirmando a presença dos seis professores. Reafirmar o compromisso foi essencial 

para o comparecimento dos participantes. Diante da confirmação, os professores nos recebiam 

receosos de não conseguirem comparecer, com compromissos pessoais que precisariam ser 

remarcados ou até mesmo com surpresa por terem esquecido o compromisso já firmado. 

Na ocasião da confirmação do primeiro encontro, uma das professoras – MA. – 

acabava de se afastar por condições médicas por vinte dias. MA., exclusivamente professora 

de português da rede pública, só compareceu ao terceiro encontro e teve uma participação 

fundamental visto que o tema trabalhado foi adoecimento. Participou também da pesquisa W., 

professor de educação física e proprietário de uma casa de festas. W. tem experiência como 

diretor da escola e disse ter um lado empreendedor que não era evidenciado pela profissão de 

professor e por isso decidiu por abrir uma casa de festas. 

O terceiro participante chamava-se M. professor de matemática com mestrado em 

andamento. A participante mais velha do grupo era ME., apesar da idade tinha menos 

experiência em docência. ME. graduou-se em história depois de ter se casado e tido seus 

filhos e além de especialista é mestre pela Unimontes, dá aulas na rede pública e no ensino 

médio e superior na rede privada. Um último participante é L. professor de história e doutor 

em antropologia. Tem também cursos em psicanálise e medicina ortomolecular, onde atua em 

consultório particular. 

Tínhamos, então, cinco participantes, porém um encontrava-se afastado por licença 

médica. Avaliamos a possibilidade de continuar a coleta através do da técnica de grupo focal 

com um número reduzido de participantes, uma vez que encontra-se na literatura 

recomendações teóricas para realização com grupos de menor tamanho. Escolhemos manter a 
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decisão de coletar dados a partir das orientações técnicas do grupo focal, entendendo que 

cumpriria com os objetivos da pesquisa. Utilizaríamos o grupo focal como referência para as 

entrevistas em grupo.2 

Para o primeiro encontro tínhamos cinco participantes confirmados. No entanto, 

quatro participantes compareceram. O tema do primeiro encontro foi sobre o papel do 

professor. Foi feita uma breve apresentação da pesquisa com esclarecimentos sobre seus 

objetivos e explicamos sobre o anonimato da identidade dos participantes. Apresentei-me 

como pesquisadora e seguimos para as apresentações de cada participante após a assinatura 

dos termos de consentimento. Nas apresentações os professores já trouxeram justificativas da 

escolha pela docência: 

 

W.: sou profissional da educação, não faço por amor, sou 

profissional, sou professor, vivenciei bastante, acho que a educação 

tem que ter algumas mudanças, mas sou meio tradicionalista ainda. 

 

ME.: trabalho profissional, não digo que não é por amor, eu tenho 

amor, eu amo e gosto do meu trabalho, mas tenho esse lado 

profissional, e sempre que posso estou estudando. 

 

M.: estou professor (...) eu gosto de dar aula para quem gosta de 

aprender, chega um momento que você quer dar aula, quer lecionar 

para uma pessoa que está desinteressada (...) por isso que eu digo que 

sou professor, porque pretendo ou continuar mudando de rede 

Estadual para  Federal ou mudar realmente de área. 

 
L.: eu me tornei um professor, eu não nasci professor. 

 

Chama atenção uma fala da professora ME.: 

 

ME.: quando eu comecei fazer o curso de história logo logo eu lembrei do 

tempo que eu tinha feito o  magistério, e eu vi que aquilo era o  que eu 

gostava, e eu fui acrescentando, e não sinto, em hora nenhuma frustração 

por isso, não mesmo, eu hoje vejo minhas colegas do tempo que estudei, 

hoje elas são: dentistas, médicas, advogadas, estão aposentando, 

professoras que seguiram a carreia e estão aposentando, secretárias de 

educação em cidades muito grandes, eu não me sinto em nada menor do que 

                                                             
2 Amparando esta decisão foram encontradas outras referências que concordavam com um 

grupo focal de tamanho reduzido, com no mínimo quatro participantes. Localizamos essa 

orientação em Gondim (2003). Já Meier e Kudlowiez (2003) e Backes (2011) afirmam que o 

tamanho do grupo não é relevante desde o número de participantes esteja adequado aos 

objetivos e que o para alcançar profundidade de expressão de cada participante um grupo 

menor é mais indicado. 
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elas, nada, eu penso assim as vezes: eu tive a possibilidade de ter feito, eu 

fui mãe, dona de casa, trabalhei fora, eu bordei, eu cozinho, eu fiz tudo 

aquilo que me ensinava que foi não por resignação “ah esse é o papel da 

mulher”. 
 

Para além da questão da escolha pela profissão, percebemos nesse trecho aspectos 

relacionados à desvalorização do profissional da educação, presente também na fala do 

participante seguinte: 
 

M.: hoje infelizmente o país nosso não valoriza, no meu ponto de vista, 

profissional da educação como deveria, ou se valoriza demora muito e a 

gente perde um excelente profissional que tem conhecimento vasto porque 

não é valorizado, (fala se referindo aos colegas do grupo) um salário 

profissional que te desse um amparo melhor, e de repente a gente passaria 

até gostar mais da profissão. 
 

 O trabalho de Durães (2007) faz possível a análise das falas sobre o valor da profissão 

docente. Muitas vezes este valor não está diretamente relacionado à remuneração recebida, 

passa pelo reconhecimento social recorrente do lugar ocupado pelo professor na sociedade. 

Assim, a autora afirma: 
 

A remuneração de uma profissão pode não estar diretamente relacionada ao valor 

que ela tende a ter em uma determinada sociedade. Quero dizer, embora uma 

profissão seja reconhecida como importante para a sociedade, isso não significa que 

a remuneração dos trabalhadores que a exercem seja comparativamente alta. 

(DURÃES, 2007, p. 151) 

 

Na sequência do encontro partimos para a discussão do papel do professor. 
 

Autor:Qual o papel do professor na atualidade? 

M.: Você quer perguntar o que a gente acha que deveria ser? 

 

Após provocação M. continua: 

 

M.:O papel do professor hoje, tem hora que você nem sabe qual é o 

papel do professor, eu acredito que o papel do professor deveria ser 

inicialmente de um tutor, você vai conduzir o aluno para que ele 

possa ter novas descobertas e ele fazer as próprias escolhas, você vai 

conduzir ele a fazer. 

 

Ele ressalta também o acúmulo de papéis e o caráter multideterminado do papel do 

professor. 

 

M.:Hoje em dia sobra para o professor o papel administrativo, o 

papel de pai, de mãe, de psicólogo, as vezes você até psicólogo, você 

sempre está interferindo entre conflito (...)acaba que o professor fica 

assim meio perdido “qual é o meu papel de professor?”, se você for 

fazer só básico do que é o papel do professor, você vai orientar o 



54 
 

aluno, a gente vive em uma sociedade onde eu pelo menos percebo em 

que se eu for apenas orientar, um tutor, o aluno não consegue ter um 

aprendizado suficiente. 

 

Baseado na perspectiva de Castells (1999) é nítido que os professores percebem o 

caráter multideterminado de seu papel. Isso se torna evidente ao relatarem como muitas vezes 

a função de educador se mistura a outras funções sociais. Fica também claro a presença do um 

outro que é determinante, ora pais, alunos, escola, estado. Em relação à determinação do papel 

que passa pela percepção dos alunos: 

 

L.: Eu acho que o papel é sair do mundo dele e entrar num mundo 

totalmente oposto, totalmente imaginário, totalmente lúdico também, 

em um mundo controverso cheio de altos e baixos 

 

Para aprofundarmos no entendimento da constituição identitária do professor é preciso 

dar luz à percepção que o professor tem do aluno. O entendimento deste binário identitário 

nos leva a observar que o principal determinante da identidade do professor é o aluno. Para 

Arroyo (2014) é essencial entendermos o que é o aluno para o professor: “objeto do nosso 

imaginário profissional (...) inquietante e desestruturante para nossa própria imagem. 

(ARROYO, 2014, p. 36) 

Arroyo (2014) aponta para uma identidade discente que se encontra em crise e com 

isso consequentemente evidencia uma crise na formação da identidade docente. O 

autorafirma: “nosso poder e nosso saber, nossa imagem social e profissional foram 

construídos e legitimados na imagem da infância e adolescência que está se quebrando” 

(ARROYO, 2014, p. 37). 

 

M.:eu acredito realmente que o meu papel seria passar o conteúdo 

responder quem quisesse perguntar, a gente ia aprofundando, então 

muitas vezes o conhecimento que a gente tenta passar como 

facilitador, como condutor do conhecimento, fica limitado, a gente 

passa a noção básica e muitas vezes fica no básico, mas o papel 

mesmo eu acredito que deveria ser propulsor, facilitador, orientador. 

 

E em relação aos outros determinantes: 

 

ME.: É difícil né a gente saber qual é o papel da gente, porque a 

gente não define o papel da gente, quem define o papel da gente, o 

Estado que nós somos funcionários dele, define o nosso papel, 

manipulados porque nós imaginamos, desejamos e sonhamos uma 
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educação diferente,(...) nós somos obrigados a trabalhar dentro de 

um sistema que ele (o estado) nos oferece, dentro de cinquenta 

minutos que não dão pra nada, com uma diversidade de pessoas 

dentro da sala que a gente não consegue abarcar aquela diversidade 

então a gente tem que lidar com isso,nós sempre somos responsáveis 

pelos fracassos, pelas dificuldades, aí somos premiados quando 

fazemos alguma coisa que não é nada a mais do que realmente é 

nosso trabalho, que são aqueles professores que são premiados pela 

fundação Civita lá da revista e tal, nos enganam,(...) os pais definem 

pra gente, muitas vezes os pais acham que nós somos responsáveis 

pelos filhos deles, eles definem quem nós devemos ser, os alunos (...) 

você é praticamente a babá (...) ninguém entra na educação inocente, 

nós entramos e sonhamos utopias que vamos mudar,o nosso papel a 

gente não sabe qual é, porque a cada hora nos diz, o supervisor vem e 

diz que o nosso papel é manter o diário em ordem. 

 

E por fim, o papel do professor passa pelo reconhecimento social dado a ele: 

 

W.: O ser professor eu penso que deveria ser aquele facilitador, 

transformador de ideias, porque muitas vezes você se pergunta em 

sala de aula: o que estou fazendo aqui? Em uma sala de 40 pessoas 

querendo explodir e você se formou e tem tanto conhecimento e os 

meninos muitas vezes não nos valorizam, então eu acredito que 

muitas vezes meu papel eu falo: gente, eu aqui 50 minutos com vocês, 

acabou eu vou embora, quem vai ficar sem aula é vocês, por outro 

lado você se pergunta: se eu não ensinar nada, se eu não brigar com 

eles, nada vou passar, então você questiona muitas vezes o seu papel, 

você sabe da sua obrigação, da sua formação, mas quem está para 

ouvir não reconhece  

 

 Nessa primeira discussão do grupo remete à centralidade das questões relacionadas ao 

reconhecimento social para a definição do papel docente. Os professores demonstram em suas 

falas a necessidade de clareza em relação ao seu papel pelos demais atores sociais da escola e 

de sentirem dispersos em relação aos vários significados trazidos por eles. Muitas vezes se 

sentem manobrados pelas demandas de superiores e tomados por um sentimento de perda de 

autonomia. O reconhecimento social está impregnado destes significados. 

 Há também certa presença da questão salarial atravessando as noções de 

reconhecimento. No entanto, a percepção dos participantes do sexo masculino e feminino 

parece ter diferenças. Para as mulheres do grupo, o salário não parece ser percebido como 

insuficiente e tal questão não aparece como parâmetro para reconhecimento social. As 

mulheres apresentam muito mais a questão da expectativa dos outros com relação ao seu 

papel como forma de reconhecimento. 
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Ainda sobre remuneração, percebemos que os homens questionam sobre a 

precariedade dos salários e ainda atrelam à discussão sobre a escolha da profissão. Há certa 

divergência de concepção no que diz respeito à escolha. É possível que para as mulheres seja 

mais fácil aceitar, pois anunciam em seus discursos a escolha pelo professorado como 

vocacional. A fala dos participantes do sexo masculino nos leva a pensar em um professor que 

se percebe mal remunerado e desmotivado em manter sua escolha por ser docente. 

 Por fim, dados do INEP concordam com os achados desse primeiro encontro. O último 

censo da educação básica realizado entre os anos de 2009 e 2017 comprovam a massiva 

participação das mulheres na docência. 

 

Apesar de as proporções entre homens e mulheres se tornarem mais equilibradas ao 

longo do período (tendência mais evidente nos anos finais e no ensino médio, 

principalmente), o que se pode dizer é que a docência se mostra, ainda hoje, como 

uma boa oportunidade de trabalho para as mulheres. (CARVALHO, 2018, p. 41) 

 

Há um aumento gradativo na proporção entre homens e mulheres na docência ao 

compararmos os anos iniciais com o ensino fundamental e médio, no entanto, a média de 

mulheres docentes é 83% em relação a 17% de homens na região sudeste. A maior presença 

feminina se justifica histórica e socialmente. Seja pelo caráter feminino de educação e 

cuidado presente desde as primeiras casas-escola e liceus, pela entrada dos homens em outras 

ocupações no mercado de trabalho com o surgimento da industrialização e também pela 

desvalorização salarial ligada as discussões de gênero presentes na realidade da educação 

nacional até os tempos atuais. (CARVALHO, 2018) 

 

3.2 A violência e sua manifestação no cotidiano do professor 

 

 

O segundo encontro teve como tema a violência presente no cotidiano escolar. Este 

encontro contou com a presença de três dos quatro participantes do encontro anterior, um dos 

professores justificou a sua ausência em razão de um compromisso de outro trabalho. Apesar 

da ausência de um dos participantes, ausência essa imediatamente justificada pelos colegas, os 

demais participantes estavam animados com o tema da discussão. Iniciamos o encontro foi 

iniciado com a seguinte fala: 

 

Autor: Qual a concepção de vocês sobre violência? O que vocês pensam em 

relação ao assunto dentro da profissão que vocês exercem? Se já houve 

algum episódio que vocês se consideram vítima? E se sim, o que mudou? 
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M.E.: eu sempre posiciono pra eles o seguinte; o aluno ele tem o seu lugar, 

e eu tenho o meu, embora muitas vezes a gente pode transitar, pode discutir, 

e se não houver isso, não tem como trabalhar, não tem ordem, aí ele entende 

que eu estou pronta para ouvi-lo e ele sabe que precisa me ouvir, mas assim, 

por isso que eu falo assim: eu gosto do aluno, eu gosto do que eu faço mas 

também tem que saber respeitar, o aluno tem que aprender respeitar, 

 

E continua: 
 

M.E.: e a menina falou assim você não percebeu o quanto pode ser 

diferente, a sua, até a forma física da gente intimida o menino, porque ele 

sempre foi colocado lá naquele lugar de excluído, e aí quando o professor 

chega muitos alunos acham que professor é um afronta e se o professor é 

diferente e se o professor tem uma aparência que não é a aparência da mãe, 

da vó que cuida dele, da tia, da madrasta, porque a gente sabe muito bem a 

vida dessas pessoas e o que fazem com elas, e a sua fala é diferente, o seu 

jeito de tratar é diferente, ali sim, mas nunca ninguém teve essa questão de 

ameaça física, mas aquele tipo assim: -“meu filho senta no seu lugar”, - 

“não sento, vem me fazer sentar” 
 

Em concordância com as afirmações de Aquino (2000), onde o compromisso principal 

do professor é com a ação pedagógica. No entanto, o autor revela que é preciso um 

compromisso constante de renovação a ação de educar. Para Aquino (2000), a sala de aula é 

um espaço constituído por diferenças e por isso um espaço onde se constrói uma realidade. 

Nesse sentido, o professor precisa intervir com objetivo de se posicionar, já que o 

cumprimento destas funções define sua identidade. Em conformidade, refaço este 

questionamento:  

 

Autor: Você está dizendo que muitas vezes tem aver com a postura do 

professor? 
 

ME.: O educador tem a obrigação de perceber o dominante na relação, ser 

dominante não  é usar a força, não é gritar com o menino, você tem que ter 

um jogo de cintura, tem que conquistar o menino, eu não estou dizendo que 

isso é fácil mas eu é que tenho que saber controlar isso, também não estou 

dizendo que os meus colegas que foram agredidos foram totalmente 

responsáveis, mas nós temos sim uma parcela de culpa nisso aí, 
 

 

E continua: 
 

ME.: eu fiz esse acompanhamento, porque meu estado emocional no geral 

eu tinha medo, medo, medo, mas não de um aluno específico ou de uma 

turma específica, medo, medo da escola, medo do que poderia acontecer ali, 

 

M.: o problema é que para nós professor a concepção que temos de 

violência se torna um pouco difícil pelo seguinte; as vezes você tem um 
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aluno que é muito teimoso, certo?, as vezes é um aluno que não foi ensinado 

pra ele sobre limites, e o aluno começa a te testar logo na primeira aula, 

como você é o professor ele já começa te testar, a postura como você entra 

na sala de aula  nos primeiros dias de aula define como vai ser o seu perfil 

com os alunos... (...)o professor tem que ter o que nós chamamos de domínio 

de turma que é muito complicado, até definir isso é muito complicado,(...) eu 

particularmente, a primeira postura que eu tomo é uma postura de domínio, 

tento colocar cada um no seu lugar e impor respeito, é difícil explicar para 

você como a gente faz isso, (...)porque o professor quando ele começa a 

perder o domínio mesmo de sala, aquilo que era uma teimosia vai se tornar 

uma violência, aí o professor quando ele vai perdendo, vai perdendo, ele 

começa se alterar também, quando o professor começa a perder o domínio 

de turma ele começa alterar, ele parte para o confronto direto com o aluno e 

vai gerar violência... 

 

Aquino (2000) também nos auxilia no entendimento de que as colocações acima evidenciam a 

existência de um contrato subjetivo entre o professor e alunos. Este contrato é permeado por cláusulas 

implícitas à relação firmada em sala de aula e tem por fundamento estarem sempre abertas, flexíveis à 

negociação. Como em todo contrato, a quebra de alguma das cláusulas por algum dos lados dá ao 

outro o direito de se sentir lesado ou até mesmo de quebrar uma cláusula também. 

Em outro sentido, para Lacan (1998), a tentativa do professor exercer sua autoridade é 

em si uma ação geradora de violência. Essa tirania do saber resulta necessariamente em 

violência, cujas formas se revigoram em expressões diretas, virtuais, linguageiras e invertidas, 

de volta do aluno para com o professor. 

 Sobre como se sentem ao serem ameaçados explícita ou implicitamente, um participante 

comenta: 

 

ME.: Nós somos um corpo frágil, exposto. 

Em um sentido simbólico, a violência é também percebida pelo professor: 

ME.: eu gosto do que eu faço, muito, da classe, eu não me sinto 

frustrada em nada, mas eu sei muito bem que eu sou usada por um 

sistema. 
 

ME.: você nunca é quem você pensa que é, e muitas vezes você se sente 

frustrado, porque pensa assim: eu poderia fazer isso ou fazer aquilo, mas 

não faz, e não vem com essa ilusão de que alguns diz:“ah mas tem liberdade 

para isso”, não tem, não tem não, a gente tem que seguir um padrão, um 

modelo que é colocado, e se você sair muito da regra você é chamado 

atenção, você não está atendendo aos interesses daquele grupo. 
 

Configuram-se como violência também as influências das políticas públicas de 

educação na atuação do professor, uma vez que apesar de participar ativamente na tentativa de 

modificar e aperfeiçoar essas políticas com sucesso variável, ele é o veículo utilizado para a 

execução das políticas. “Os professores são funcionários, mas de um tipo particular, pois sua 
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acção está impregnada de uma forte intencionalidade política, devido aos projectos e às 

finalidades sociais de que são portadores” (NÓVOA, 1995, p.17).  

Percebemos nas falas dos participantes uma insatisfação neste lugar destinado ao 

professor, já que sua subjetividade fica a margem de um arsenal político que os oprimem e 

ditam o tempo todo a sua prática. (NÓVOA, 1995) 

 

M.: “O que eu tenho observado, talvez pode ser um caso isolado, eu tenho 

observado que as escolas públicas no decorrer dos anos elas tem se tornado 

mais violenta, eu acho que tem aver com as políticas...” 

 

ME.:(...) as políticas (...) são essas que favorece o encaminhamento desse 

menino independente das atitudes que ele tenha, e que favorece também que 

o professor se torne o sujeito mais frágil dessa relação, uma vez que somos 

nós a figura que fazemos essa passagem, que faz essa passagem ou não 

passagem(...) pela legislação nós somos obrigados a favorecer o tempo 

todo, e muitas das vezes aquele menino que é descuidado que não respeita, 

que é indisciplinado, ele é também um menino com problema de 

aprendizagem (...). Ele está sendo sempre premiado por uma legislação que 

deveria ser mais rigorosa, e quem está na ponta dessa legislação? nós”! 

 

O ponto principal da discussão sobre violência está no posicionamento dos sujeitos. 

Todos os participantes concordam com o caráter dual da influência das ações do professor nas 

ações dos alunos. Os alunos, especificamente, são os sujeitos que mais se apresentam na 

construção da realidade do professor. Na discussão sobre violência muitas vezes percebemos 

um professor preocupado com o reflexo e o comprometimento das suas ações na ação do 

aluno enquanto ao mesmo tempo incapaz de realizar mudanças expressivas quando ator de 

tentativas de correção da realidade desse contexto. 

Cabe ao professor estar preocupado com o sentido da ação educativa, se posicionando 

criticamente diante da transmissão do conhecimento. O professor se implica com a violência 

simbólica de suas ações à medida que se compromete com a relação professor-aluno, uma vez 

que entre professor e aluno há um campo de forças, configurando como formas de violência a 

linguagem, a postura, o comportamento do professor diante do aluno. 

As manifestações de violência simbólica apesar de sutis não perdem seu caráter 

opressor. ARREGUY et al (2012) afirma que: 

 

para abordar a questão da violência na relação professor-aluno como um dos 

indícios do fracasso escolar, não podemos excluir as manifestações inconscientes 

presentes nessas mesmas relações, tanto do ponto subjetivo quanto do ponto de vista 

institucional (...) depende de manifestações ambivalentes que se fundam tanto no 

ódio quanto no amor, e, portanto, que têm sua manifestação privilegiada não só na 

família, mas também nas relações escolares, sobretudo, as relações verticalizadas 

com os professores. Desse modo, sem negligenciar a complexidade do conceito de 
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violência simbólica, é importante analisar os efeitos inconscientes intersubjetivos 

que estão entranhados no sujeito pela cultura que o constitui. (ARREGUY et al, 

2012, p. 58) 

 

Diante dos dados coletados nesta pesquisa, no que tange ao professor, há uma 

preocupação manifesta, convertida em mal-estar. Assim afirma Coracini (2017), 

 

Em meio a um mundo desordenado, o professor quer impor uma ordem; em meio a 

um mundo de aparências, o professor quer impor a reflexão, o gosto pelo 

conhecimento, em meio a um mundo virtual que dificulta os laços sociais, o 

professor quer impor a realidade do texto-papel, da leitura e da escrita no papel; em 

meio aos jogos de internet, ao internetês, o professor (e, evidententemente a escola) 

impõe a gramática e as regras previamente estipuladas. (CORACINI, 2017, p. 284) 

 

Diante do embate entre as realidades de professor e aluno, não há saída possível ao 

professor que não seja a aceitação da existência de dois mundos e a evitação de uma colisão 

através da apatia. A consequência deste estado de apatia e inércia e como ela se manifesta é o 

caminho da discussão a seguir sobre adoecimento docente. 

 Por fim, tendo como pano de fundo o mal-estar docente, acompanhamos o discurso de 

professores frágeis e vulneráveis diante de muito mais que as ameaças à sua integridade física. 

Poucos relataram situações em que foram ameaçados de agressão física. Para além das 

presentes e consideravelmente frequentes ameaças verbais de pais e alunos, a violência mais 

sentida tem relação com a fragilidade dos professores diante das imposições e exigências do 

Estado, neste cenário de impossibilidade de ação e o sentimento de impotência quanto os 

acontecimentos que o cercam. 

 

 

3.3 Adoecimento docente 

 

 

O terceiro encontro se estruturou em torno do tema adoecimento docente. O fato 

surpreendente deste encontro foi o retorno da professora que havia entrado de atestado na 

véspera do primeiro encontro. MA. chegou à sala onde nos encontrávamos pedindo para 

participar e dizendo que sentia muito não ter podido participar em razão do atestado. Ela 

completa dizendo do apreço que tinha pela pesquisa e pela vontade genuína de poder falar 

sobre seu problema e sua profissão. 

 Começamos o terceiro encontro explicando sobre o tema que seria discutido.  O 

adoecimento docente é um fenômeno cada vez mais presente na realidade docente. Nas 
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publicações mais relevantes sobre o tema, os transtornos mentais destacam-se como maior 

causa de afastamentos médicos, principalmente sintomas como ansiedade, depressão e pânico. 

O objetivo deste encontro foi entender como o professor percebe o emaranhado de fatores que 

interferem na sua saúde mental e física e como ele lida ou já lidou com situações de 

adoecimento. A discussão iniciou com pontuações sobre as condições em que um professor 

adoece. 

 

W.: os meninos fazendo aquela bagunça toda e você se pergunta naquele 

momento: tenho tanto para ensinar e ninguém quer ouvir nada, eu falo 

quando  a gente tem pouco tempo de experiência, a gente realmente vai 

convivendo, “minha turma é ruim”, “minha aula não está legal”, aí eu 

penso a gente vai amadurecendo e percebendo a diferença (...)  hoje sou 

novo e já estou me desgastando com a educação, então tem hora que assim; 

esse ano eu  tirei licença, nunca tinha tirado por motivo físico, aí a gente 

começa adoecer no dia a dia, você se sente impotente, o sistema cada vez 

está contra, os alunos não te respeitam (...)  teve uma pesquisa aqui da 

escola, quem ia para academia pós serviço?, ninguém ia para academia, ia 

todo mundo corrigir diário, ou então ter um momento com a família, olha lá, 

e o lazer não  tinha, então dia após dia o cansaço vai só batendo, aí por aí 

que vejo esse processo, eu sinto que a gente vai adoecendo, eu vou 

adoecendo, 
 

 Essa fala mostra o sentimento de impotência do professor diante da realidade da sala 

de aula. Talvez esse seja o primeiro desdobramento do fenômeno mal-estar docente. Com 

base no trabalho de Pereira (2013), o adoecimento docente é consequência da impossibilidade 

do ato de educar. Há um diálogo entre a condição de impossibilidade de ação e a impotência 

do professor. Encontramos nas colocações professores paralisados diante de uma realidade 

percebida como difícil de mudar.  

 

MA.: Você se prepara de maneira a atender aos vários questionamentos que 

o aluno faça dentro da disciplina, do conteúdo daquele dia, e esse aluno não 

te pergunta absolutamente nada, você tem ‘enes’ respostas e ninguém te 

pergunta nada, então aquele planejamento que você fez ele vai ser reduzido 

porque não tem assim aquele confronto intelectual, não tem aquele embate, 

não tem aquele questionamento, não tem aquele debate, não tem aquele 

interesse, e você fica assim: como assim?, eu estou aqui oferecendo um 

banquete, e o conhecimento te liberta, e ninguém se interessou por isso, 

 

Segundo Dejours (1998), antes de dar atenção aos sintomas físicos e mentais, surge 

uma insatisfação com a tarefa desempenhada, numa tentativa de forclusão do sofrimento 

gerado pelo trabalho. O adoecimento surge como ponto de fuga de uma subjetividade já 

adoecida a um tempo. Sobre os sintomas:  
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MA.: Eu cheguei a desenvolver uma hipertensão devido a ansiedade, porque 

na universidade a gente idealiza uma educação, a gente idealiza uma sala 

de aula, a gente idealiza a docência, assim né, aquele aluno modelo que vai 

chegar na sala de aula, que vai abrir o caderno, e tudo que eu vou propor 

ele vai me responder de acordo com aquilo que eu planejei, e isso não é 

assim, (...) esse desgaste ao longo dos anos eu creio que com certeza ele traz 

um adoecimento tanto  mental quanto físico, aí dói os ombros né, de tanto 

escrever no  quadro, as vezes o profissional, o  fisioterapeuta ou o 

ortopedista fala para não levantar o braço além da altura, enfim, aí você 

chega numa sala de aula e tem um quadro daquela altura, daquele tamanho, 

você precisa colocar aquele conteúdo, você esquece disso, você vai fazer o 

movimento além do necessário e realmente é de adoecer. 
 

Dejours (1998) ao colocar o trabalho docente entre duas forças – as relações produtivas e as 

relações de consumo – amplia o sentido do fenômeno do adoecimento. Na perspectiva desse autor, o 

adoecimento se dá pela compressão do trabalho docente entre essas duas relações. De um 

lado, as relações produtivas exigiram uma mudança no status social da profissão. O professor 

deixou de ter o status que tinha no passado e passou a servir aos interesses do capitalismo. E 

de outro lado uma profunda mudança na relação do aluno com o conhecimento, onde o ensino 

foi transformado em mercadoria. 

Ao entendermos que a ação educativa também está atravessada pelas relações de 

consumo, torna-se possível o entendimento do caráter alienante do trabalho imposto pelo 

modo de produção capitalista. A alienação do sujeito causa sofrimento diante da constatação 

de que o valor do professor é medido através do desempenho do aluno. (FORATTINI; 

LUCENA, 2015) 

Forattini e Lucena (2015) explicam a objetificação da seguinte forma: 

 

Os parâmetros que a sociedade capitalista estabeleceu para os formadores de 

ciências e educadores são os mesmo para os processos produtivos, ou seja, metas 

quantitativas, produtivismo atrelado à ascensão na carreira, avaliação de resultados 

como método de reconhecimento e remuneração, além de estrutura precária e 

massificada de políticas e práticas de ensino. (FORATTINI E LUCENA, 2015, p. 

33) 

 

O trabalho alienado é também uma forma de objetificação.O capitalismo enquanto um 

sistema que visa a produtividade, ao impor seu ritmo aos sujeitos trabalhadores, provoca a 

alienação destes sujeitos gerando processos de adoecimento. 

 

M.: agora em contrapartida o estado quando vai fazer a avaliação da gente, 

tem uma pergunta lá, você tem algumas metas para cumprir: aprovar 60% 

dos alunos, você vai e marca que sim, você faz um acordo com o estado que 

você vai aprovar no mínimo 60% da turma (...) você tenta ensinar a sua 

disciplina e também ensinar moral, ensinar ética, você ensina a se 

comportar, a tratar o próximo, até aluno de ensino médio você faz isso, só 
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que chega no final do ano (...) se você for apurar o negócio mesmo, hoje vai 

uns 30%, se você for apurar, vai uns 30% das turmas que tenho  hoje, e você 

fez um acordo com o  estado de aprovar no  mínimo 60%, você acaba dando 

um jeito, você faz vista grossa, e isso para uma  pessoa que tem um trabalho 

muito sério eu imagino  que issotraz um peso psicológico para pessoa, e 

quer queira quer não, você é um profissional que estudou no mínimo 4 anos, 

e você ralou, porque a universidade te cobra... 

 

ME.: e a sua moral? aquilo que “M” falou no último momento da semana 

passada, o sistema, como é que você falou?,as políticas públicas que 

beneficia esse tipo de situação, nós somos o que? A massa de manobra,um 

objeto, e nós perdemos a moral diante disso, perdemos a moral, então a 

gente tem que ter pelo menos  um pouco de dignidade com a gente  mesmo. 
 

Assim, como descrito por Forattini e Lucena (2015, p. 39), “a falta de reconhecimento, a 

desvalorização e a perda do significado social leva o trabalhador a um estado de angústia e frustração 

e, consequentemente, do adoecimento”. 

Por outro lado, Dejours (1998) nos leva a pensar que, se por um lado a objetivação do 

trabalho é adoecedora, a objetivação da doença é uma abertura de possibilidade para que ele 

possa ser considerado. Mesmo que a objetivação se configure como parte do fenômeno da 

medicalização, ainda assim, para o professor se torna uma saída, já que o caráter subjetividade 

do sofrimento é inexistente para o sistema estatal. 

 Outra saída para o sofrimento está diretamente ligada ao nível de ação do professor 

sobre o seu trabalho. O poder do professor está ligado à potencialidade da sua ação sobre o 

outro. E sua potencialidade de ação quando desafiada pela apatia e desinteresses discentes 

geram uma reação de impotência pela intenção frustrada de sua ação. (PEREIRA, 2013) 

 

Um professor, na realidade, vive essa angústia sob o signo da impotência ao estar 

diante das incertezas de seu ato, das ambivalências, das pulsões, das manifestações 

da sexualidade de si e do outro, das invariantes diagnósticas, das irrupções da 

violência, da apatia e do desinteresse discentes, além de estar diante de sujeitos em 

sua pura diferença, tendo que exercitar o legítimo imperativo social de fazê-los 

incluídos. É como se o professor se sentisse paralisado catatonicamente ao saber e 

ter de lidar com os desvios, os modos estranhos de aprender, a experiência chocante 

da agressividade e da sexualidade; e dissesse: não tem jeito: diante disso me sinto 

impotente. (PEREIRA, 2013, p. 486) 

 

Para ilustrar este fenômeno, selecionamos as seguintes falas. 
 

ME.: então tomei a decisão que eu não ia sofrer por escola, pelo menos 

nesses últimos cinco anos que foi a última vez que eu fiz tratamento, que eu 

chegava na esquina da  escola, minha mão gelava, minha boca gelava, meus 

batimentos cardíacos, e aí  ia aquela aula horrível, tensa, pesada, e o dia 

que eu decidi a fazer como eu mesma e não ter essa preocupação, eu acho 

que eu comecei inverter, a entender que o outro também, sabe? (...) eu tinha 

muito isso “eu vou solucionar” (...) parece que comigo tem, pelo menos até 
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agora, uma tranquilidade, eles percebem né, também não desgasto muito, 

não brigo com aluno porque eu sei que é pra gente que vai o problema, 

 

Percebemos que com sua intenção frustrada, o professor decide utilizar como recurso para o 

não adoecimento a alienação do seu lugar de autoridade. Pereira (2013) nos ajuda quando esclarece 

que o professor ao perder sua legitimidade social, perdeu também a motivação para exercer sua 

autoridade. Ao ser suprimido histórica e socialmente,o professor opta por não exercer sua 

potencialidade, dando um direcionamento de apatia e inércia em sua ação educativa.Anteriormente o 

que gerava sofrimento ao professor vinha do compromisso que havia com a transmissão do 

conhecimento e na atualidade percebemos o oposto. 

 

MA. continua: o tempo realmente da gente ministrar conteúdo efetivo é 

20/30 minutos, os outros eu gastei organizando a sala, enfim, eu já me 

propus isso, não vou morrer por causa de aluno não. 
 

Para autores como Nóvoa (1995) e Pereira (2013; 2014), o mal-estar docente se 

encontra na centralidade da discussão moral sobre a profissão docente na atualidade. O mal-

estar se traduz na presença de sentimentos de apatia e desinteresse e em atitudes de 

desconfiança e cepticismo, traduzidos em um docente que vivência um processo de 

desvalorização do seu trabalho e condições de trabalho precárias. 

Diante da necessidade de ilustrar o fenômeno do adoecimento docente, as falas 

caracterizaram as três dimensões de mal-estar docente. A dimensão do professor em relação 

ao sistema educacional, do professor em relação a si mesmo e em relação ao outro. Sobre o 

sistema educacional, observamos um professor com grande dificuldade de ter autonomia para 

romper com as regras e diretrizes estabelecidas. Observamos então um professor frágil diante 

do arbitrário cumprimento das imposições do sistema de ensino. A superioridade do sistema 

de ensino e o sentido de fragilidade para professor são noções complementares.3 

A última dimensão seria a relação com o outro, especificamente a relação do professor 

com o aluno. Diante do aluno, as múltiplas representações possíveis ao professor configuram 

a crise em seu papel. A expressão dos professores é de angústia em relação ao cumprimento 

ou não cumprimento da expectativa do aluno em relação a ele. Amigo, pai, mãe, professor, 

autoridade são referências utilizadas pelos professores na tentativa de entender os significados 

                                                             

3
Este trecho se baseia em conceitos freudianos. Conferir em FREUD, S. O mal-estar na civilização. Vol. XXI. 

Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
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do seu papel para o aluno. Há um incômodo presente nas representações que extrapolam a 

ação de educar e um posicionamento crítico em relação àquilo que está claro que não é papel 

do professor. 

Sobre a relação com o outro, podemos afirmar que observamos um processo de 

estranhamento de si, onde: 

 

Os professores estranhados de sua própria condição de trabalho acabam por atuar em 

ambientes acadêmicos movidos por relações precárias entre seus pares assentadas 

em uma espécie de desertificação das próprias relações sociais (...) entendendo a sua 

própria condição de sofrimento como natural e não social. (FORATTINI E 

LUCENA, 2015, p. 45) 

 

Por fim, acima de tudo, a relação professor-aluno parece ter uma dinâmica 

estereotipada, onde cada um sabe o papel a representar. No entanto, cada sujeito traz em si 

aspectos únicos, subjetivos. Por isso, o adoecimento também tem aspectos essencialmente 

subjetivos. Assim Ceccarelli (2017) esclarece:  

 

Em todas as situações que impliquem posicionamentos e decisões, a maneira como o 

profissional reage está diretamente ligada à sua subjetividade. Não há como escapar 

disso. Por melhor preparados que estejam, os profissionais não estão imunes ao 

retorno de moções pulsionais inconscientes que o encontro com o trabalho desperta. 

(CECCARELLI, 2017, p. 230) 

 

Para além da dinâmica da relação professor-aluno, o autor se refere à interferência da 

subjetividade do professor na apreensão do conteúdo e na transmissão de conhecimento. Para 

isso ele evoca a presença de representações inconscientes  presentes em sua subjetividade. Por 

outro lado, podemos pensar que a subjetividade é o próprio sintoma do professor, ou seja, sua 

forma de pensar, agir e se expressar é sua forma de estar no mundo. 

Ao desenhamos nesta última parte da análise um professor que para lidar com seu 

adoecimento utiliza de mecanismos de defesa de apatia e inércia, estamos afirmando que o 

próprio modo de ser do professor é o seu adoecimento, o qual surpassa um conjunto de 

sintomas que definem um mal-estar físico ou biológico e também medicalizado, estamos 

defendendo que o adoecimento é um fenômeno constituinte do sujeito professor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A grande contribuição dos teóricos crítico-reprodutivistas não pode ser negada para as 

pesquisas nas áreas das ciências sociais. Porém, para respondermos às questões deste trabalho 

foi preciso ampliação do horizonte teórico. Os dados levantados em campo exigiram a busca 

de referências que permitissem acesso ao significado das falas. A dimensão das informações 

obtidas na ocasião das entrevistas realizadas utilizando a metodologia de grupo focal abriu a 

necessidade de interpretação mais ampla das falas além do que havia sido proposto 

teoricamente  

Foram percebidos elementos da violência simbólica destacada nas obras de Bourdieu, 

tão atuais e presentes. Discutir os conceitos de poder simbólico e violência simbólica foi 

imprescindível para entendermos as forças que envolvem a relação professor-aluno. Há uma 

crítica presente no discurso dos professores em relação às diferenças de classe existentes entre 

professor e aluno, para além da diferenciação de papéis. Podemos concluir que entre os 

professores há consciência de que a ação educativa é sim uma ação de dominação. 

Foi imprescindível discutir sobre a percepção do professor sobre a violência subjetiva, 

muitas vezes velada nos discursos de pais e alunos. O tema adoecimento docente trouxe à 

tona a expressão mal-estar docente, referenciada ao mal-estar na sociedade contemporânea de 

acordo com Nóvoa (1995) e Pereira (2013; 2014; 2015). 

É importante ressaltar mais uma vez, que por se tratar de professores da rede estadual 

de ensino do estado de Minas Gerais, apesar de apenas uma instituição, a experiência de 

fragilidade ganha nuances bem particulares. As queixas dos professores em relação ao sistema 

de ensino passam pela insatisfação em relação ao reconhecimento, quando dizem da falta de 

significado de premiações e da remuneração, mas principalmente em relação à autonomia. 

Os principais pontos de queixa presente nas falas dos professores consultados nessa 

pesquisa estão relacionados às exigências do governo do estado para o ensino supracitadas. 

Os professores se queixam de estarem submetidos à regra de lecionarem somente um horário 

de 50 minutos em cada turma. Em defesa, argumentam sobre a improdutividade dessa norma 

que além de impor uma mudança de sala a cada 50 minutos, dá vazão ao problema da 

indisciplina e domínio de sala. 

Outro ponto dentro desta mesma queixa são os projetos sancionados pelo estado de 

Minas Gerais e que devem ser implantados em sala de aula ao longo do ano letivo. Tais 
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projetos são iniciativas da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) para 

complementaridade do conteúdo escolar com inserção de temas atuais para a sociedade como 

sexualidade, meio ambiente e saúde, por exemplo. Os professores reconhecem a importância 

da discussão destes temas, mas por outro lado, admitem a dificuldade de conciliação com o 

conteúdo programático das disciplinas. No entanto, existe a obrigatoriedade da implantação 

dos projetos, iniciando-se aí uma ardilosa missão de achar, além de tempo, uma 

contextualização do tema com o conteúdo. 

Todavia, talvez o ponto mais recorrente diga respeito ao sistema escolar e as normas 

em relação à avaliação e reprovação dos alunos. Diante da resolução da SEE/MG nº 2.197 de 

2012, no ponto em que concerne a progressão continuada, vimos evidenciado um professor 

que se sente pressionado a aprovar alunos que nem sempre se encontram dentro dos critérios 

de aprendizagem considerados adequados para ele. Nas falas, é possível identificar a 

frustração de professores em seu sentimento de limitação, além deste ponto ser também um 

critério de avaliação da sua competência como educador. 

 Das entrevistas é também possível identificar o professor que gostaria de ser visto 

somente como mediador do conhecimento para o aluno, ou seja, somente para ensinar, quanto 

o professor que vê a necessidade de somar outros papéis sociais ao seu ofício. Por isso é 

possível perceber o professor que ora se sente além de educador, pai, por vezes amigo e 

disciplinador também. 

 Acreditamos ser importante lembrarmos um ponto discutido por Aquino (2000): há 

entre professor e aluno um contrato implícito firmado que é o norteador da relação que em 

sala de aula foi estabelecida. Como se trata de duas partes, fica entendido que as cláusulas, 

também implícitas, valem igualmente entre si.  Ao professor, no papel de autoridade, cabe 

estar atento ao cumprimento das cláusulas, mas principalmente ao não rompimento. A ruptura 

de qualquer que seja a norma estipulada dá ao aluno o mesmo direito:ao descumprir com seu 

papel, o professor dá ao aluno a oportunidade de também descumprir seu papel de aluno. 

 Parte do incomodo em ser professor está relacionado a certo receio em relação à 

realidade do aluno. Apesar de o professor reconhecer as vulnerabilidades do contexto social 

do aluno e saber que o aluno traz consigo toda sua realidade para a sala de aula, não deixa de 

temer as possíveis reações do aluno caso surja uma situação de conflito. O que podemos 

perceber é que existe um professor acuado e vulnerável diante da possibilidade de sofrer uma 

situação de violência em sala de aula, como várias veiculadas na mídia atualmente. 

 Diante dos problemas vivenciados atualmente, não é difícil identificar nas colocações 

dos sujeitos pesquisados certo saudosismo sobre a função docente e a valorização dos saberes 
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e do papel do professor. São frequentes as falas que remetem ao passado. A maioria 

referenciada pela própria experiência enquanto alunos. Há uma honesta comparação da 

imagem que eles tinham do professor aplicada à imagem que eles percebem que têm hoje. 

Atitudes marcadas pela nostalgia e melancolia estão pautadas em uma noção antiga de 

autoridade e também em um processo de transmissão idealizado. Assim, o professor se torna 

um sujeito ancorado no passado, descolado no tempo e espaço social que ocupa quanto aos 

demais. (GURSKI, 2013) 

Encontramos queixas tradicionais relacionadas à condição docente e naturalmente, o 

diálogo entre condição docente e mal-estar docente foi estabelecido. Como observado durante 

as entrevistas em molde de grupo focal, há um profundo estado de desmotivação provocado 

pelas condições sociais e estruturais. O desdobramento da desmotivação são condições de 

saúde adversas para o exercício da docência, além de uma subjetividade adoecida. 

Aos nossos olhos, as colocações dos professores nos mostram, sobretudo, um 

professor que se queixa da sua realidade muito mais que da sua remuneração, de não ser 

reconhecido a não ser bem remunerado. Foi possível perceber a insatisfação com a 

remuneração como parte da realidade, mas não como queixa central, muito menos enquanto 

sintoma do mal-estar docente. 

Fica evidente que o mal-estar docente diz muito mais respeito aos danos psicológicos 

e sociais e por isso para esta pesquisa falar sobre eles se torna ainda mais importante. 

Defrontamo-nos com um professor angustiado, apesar de apático, desmotivado e muitas vezes 

adoecido. Tal angústia revela o incômodo enquanto a apatia a ausência de ação. 

Retomando a questão da temporalidade, à medida que entendemos que a queixa do 

professor está orientada pela visão antiga de docência. Revela um professor que utiliza deste 

discurso para manutenção da apatia e que evita se localizar no tempo e espaço sociais atuais 

para orientar ações que possam eliminar o mal-estar na educação. 

 Por fim, os aspectos discutidos nesse trabalho mostram que o mal-estar docente é um 

aspecto constitutivo dos tempos atuais e que, portanto, a tendência é que não desapareça. 

Quando a discussão sobre docência se volta para a subjetividade, vem à tona a necessidade de 

pensarmos a função da condição do mal-estar docente. De outro modo, de respondermos: o 

que cada um fará com a sua identidade, que em si é sua forma de ser no mundo?Enquanto a 

escola caminha a passos lentos para não ser um local de multiplicação de desigualdades 

sociais, o professor caminha na tentativa de fazer da sua trajetória docente uma saída para 

uma nova forma de ser e de ensinar. 
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APÊNDICE I 

 
MAPA DE ASSOCIAÇÃO DE IDÉIAS 

 

 1º Encontro 2º Encontro 3º Encontro 

Tema Central Papel docente Violência e 

subjetividade 

Adoecimento docente 

Tópicos 

trabalhados pelo 

grupo 

Feminização do 

magistério; 

 Desvalorização 

profissional; 

 Acúmulo de papéis; 

 Papel 

multideterminado; 

 Identidade docente X 

identidade discente; 

Reconhecimento  

social. 

 

Ação educativa 

crítica; 

 Exercício de 

autoridade; 

 Contrato subjetivo 

entre professor e 

alunos; 

 Relação professor – 

aluno; 

 Influências das 

políticas públicas; 

 Manifestações da 

violência simbólica. 

 

Impossibilidade do 

ato de educar; 

Sentimentos de 

impotência – 

alienação do lugar de 

autoridade; 

 Mudança no status 

social da profissão; 

 Mudanças na relação 

do aluno com o 

conhecimento; 

 Objetivação da 

doença. 
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APÊNDICE II 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

PESQUISA: SABERES DOCENTES E A PERCEPÇÃO DO PROFESSOR 

NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

As informações contidas nesta folha, fornecidas por Maria Rita Britto Tupinambá 

(pesquisadora) e Dra. Andréa Maria Narciso Rocha de Paula (orientadora) e Maria Railma 

Alves (co-orientadora) têm por objetivo firmar acordo escrito com a Escola Estadual 

Professor Alcides de Carvalho através dos seus membros voluntários para participação da 

pesquisa acima referida, autorizando sua participação com pleno conhecimento da natureza 

dos procedimentos a que será realizada na instituição. 

1) Natureza da pesquisa: Esta pesquisa tem como finalidades: 

Objetivo Geral: Compreender a percepção do professor sobre o seu papel no contexto escolar. 

Objetivos Específicos: 

Estudar a constituição da profissão docente 

Identificar os problemas atuais ligados à profissão docente 

Analisar as percepções do professor decorrentes da sua prática docente no ambiente escolar 

          2) Participantes da pesquisa: serão convidados o mínimo de 6 e o máximo de 10 professores 

para participação em três encontros de grupo focal temático. 

 

 3) Envolvimento na pesquisa: A Escola Estadual Professor Alcides de Carvalho sob a direção 

da ProfªMarluce Cardoso da Mata tem liberdade de se recusar a participar e ainda de se 

recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a 

instituição. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do 

telefone do coordenador do projeto e, se necessário, por meio do telefone do Orientador da 

Pesquisa e/ou Coordenação do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Social 

(PPGDS/Unimontes). 
 

4)Sobre as coletas ou entrevistas: As informações levantadas durante as discussão em grupo 

serão gravadas com utilização de gravador e serão realizadas em sala de aula da instituição. 

Os informantes participantes direta ou indiretamente não serão identificados em nenhuma fase 

da pesquisa. 

 

5) Riscos e desconforto: Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem aos Critérios 

da Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme resolução n. 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde – Brasília – DF. 

7) Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Os dados dos particantes, da escola, direção e funcionários serão identificados 
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com um nome fictício e não com o nome verdadeiro. Apenas os membros da pesquisa terão 

conhecimento dos dados, assegurando assim sua privacidade. 

 

8) Benefícios: Ao participar desta pesquisa a instituição não terá nenhum beneficio direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo contribua com informações significativas que deve 

acrescentar elementos relevantes à literatura, onde o pesquisador se compromete a divulgar os 

resultados obtidos. 

 

9) Pagamento: A instituição não terá nenhum tipo de despesa ao autorizar sua participação 

nesta pesquisa, bem como nada será pago pela participação.  

 

10) Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: Durante o processo de realização da 

pesquisa a instituição tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo sem penalidades. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

permitir sua participação nesta pesquisa. Portanto, preencha os itens que seguem: 

 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, Marluce Cardoso da Mata, RG M-1.261.215 após a leitura e compreensão destas 

informações, entendo que a participação de professoressob minha responsabilidade, é 

voluntária, e que eles podem sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo algum. Confiro 

que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa 

e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Montes Claros, 13/11/2017 

Telefone para contato: 3212.1855 

Assinatura do Responsável:____________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador:_____________________________________________ 

Assinatura do Orientador:_______________________________________________ 

Contatos: 

Pesquisadora – Maria Rita Britto Tupinambá: (38)98412.5713 

Orientadora: Dra. Andrea Maria Narciso Rocha de Paula PPGDS/UNIMONTES 

(38)3214.9128 – (38)3229.8149 

______________________________________________________________ 

Co-Orientadora: Dra. Maria Railma Alves DPCS/UNIMONTES (38) 99978-3344 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO PARA 

PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

 

Estou realizando uma pesquisa intitulada “SABERES DOCENTES E A PERCEPÇÃO 

DO PROFESSOR NO CONTEXTO ESCOLAR”, cujo objetivo principal é investigar 

a percepção do papel docente no contexto escolar sob o ponto de vista dos professores da rede pública 

estadual do município de Montes Claros – MG. Este estudo não causará nenhum prejuízo à saúde 

física e mental dos entrevistados e poderá ser útil para a sociologia da educação e psicologia social, 

contribuindo com uma compreensão atual dos múltiplos significados do papel docente e fornecendo 

dados que possam contribuir para as políticas educacionais de formação docente do município e do 

estado. 

A coleta de dados será realizada, em local reservado, em formato de grupo focal para discussão sobre 

os temas papel docente, adoecimento docente e violência nas escolas. Havendo autorização dos 

participantes, as discussões serão gravadas, como forma de registro das informações. As informações 

dos grupos de discussão serão utilizadas somente para pesquisa, sendo garantido segredo quanto à 

identidade do entrevistado. 

É garantido o acesso, em qualquer momento, às informações sobre procedimentos e benefícios 

relacionados à pesquisa, inclusive para esclarecer possíveis dúvidas, assim como para retirar a sua 

autorização e a qualquer momento deixar de participar da pesquisa, sem que isso traga prejuízo à sua 

atividade docente. 

Em caso de dúvida você poderá se comunicar com a pesquisadora Maria Rita Britto Tupinambá 

através do endereço eletrônico mrtupinamba@yahoo.com.br, telefone (38)98412.5713 ou através da 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social - PPGDS da Universidade 

Estadual de Montes Claros - Unimontes situado na Avenida Doutor Ruy Braga, s/nº, Vila Mauricéia, 

Prédio 3, CEP: 39401-089, telefone (38) 3229.8149. 

Com essas informações, gostaria de saber da sua aceitação em participar da pesquisa. 

 

Consentimento pós-esclarecido 

 

Declaro que, após as explicações da pesquisadora e por ter entendido o que me foi explicado, 

concordo em participar de livre e espontânea vontade, da pesquisa apresentada. 

 

 

 

 

Montes Claros, ______ de _______________de 2017. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa 

 

Nome do participante: 

 

____________________________________________ 

Maria Rita Britto Tupinambá 

Mestranda em Desenvolvimento Social pela Unimontes 

 


