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RESUMO 

 

 

QUEIROZ, Vanderleida Rosa de Freitas e. O mal-estar e o bem-estar na docência 
superior: a dialética entre resiliência e contestação. 255 f. Tese (Doutorado em 
Educação) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014. 

Tese vinculada à linha de pesquisa “Formação, Profissionalização Docente e 
Práticas Educativas” do Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de 
Educação da Universidade da Federal de Goiás, integrante dos trabalhos 
desenvolvidos pela Rede de Pesquisadores(as) do Centro–Oeste (REDECENTRO). 
Trata-se de pesquisa bibliográfica, caracterizada como estado do conhecimento, 
cujo objeto de investigação são os sentidos discursivos sobre “mal-estar e bem-estar 
docente”, em referência ao professor universitário, produzidos nas pesquisas dos 
programas de pós-graduação em educação do Brasil (2000 – 2011). O Corpus da 
pesquisa constitui-se de nove trabalhos (quatro teses e cinco dissertações). O 
problema de investigação assim foi proposto: como os sentidos discursivos 
construídos e postos em circulação sobre o mal-estar e o bem-estar docente em 
referência ao professor universitário se articulam às mudanças sociais e políticas 
que atingiram a educação superior a partir dos anos 1990 e que sentidos de 
docência produzem, tendo a práxis como referência? Com base no método 
materialismo histórico dialético, buscou-se compreender os sentidos discursivos 
sobre o mal-estar e o bem-estar docente em referência ao professor universitário 
pelas categorias de totalidade, historicidade, contradição e práxis. Para a 
consecução desse objetivo, efetuou-se contextualização da prática universitária na 
configuração que tomou a universidade induzida pelas políticas educacionais dos 
anos 1990, com base em referencial teórico crítico da área de educação; revisão dos 
conceitos de mal-estar e bem-estar docente que fundamentam as pesquisas; 
descrição da produção acadêmica sobre mal-estar e bem-estar docente dos 
programas brasileiros de pós-graduação em educação (2000 – 2011), referida ao 
professor universitário, no tocante aos seus aspectos teórico-metodológicos; às 
concepções de mal-estar e bem-estar docente dos pesquisadores e dos sujeitos 
pesquisados; às proposições de enfrentamento ao mal-estar e de construção/reforço 
do bem-estar; análise das articulações dos sentidos discursivos sobre mal-estar e 
bem-estar docente com as mudanças sociais e políticas iniciadas nos anos 1990 e 
os sentidos de docência construídos. Na análise das informações, fundamentou-se 
em pressupostos da Análise do Discurso, como os conceitos de sentido, discurso, 
dialogia e polifonia, negando o entendimento de sentido como dado e como neutro. 
Dessa análise, foi possível estabelecer que, dos nove trabalhos investigados, 
apenas um articula com clareza mal-estar docente e bem-estar docente com a 
totalidade, como consequência da adoção e explicitação do método de investigação 
que se orienta pela concepção de ciência como crítica do conhecimento. Foi 
possível, ainda, estabelecer que os sentidos de docência produzidos remetem a dois 
tipos: a “resiliente” e a “contestatória”. Atribuiu-se à docência contestatória o sentido 
de práxis, por esta concretizar-se dialeticamente, alternando estados de mal-estar e 
bem-estar docente, e por perspectivar a transformação social.  

Palavras-chave: estado do conhecimento; mal-estar docente; bem-estar docente; 
professor universitário.  
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ABSTRACT 

 

 

QUEIROZ, Vanderleida Rosa de Freitas e. The malaise and welfare in university 

teaching: the dialectic between resilience and contestation. 255 f. Thesis (Education 

Doctorate) – Federal University of Goiás, Goiânia, 2014.  

Thesis linked to the research line "Training, Professionalization and Teacher 

Educational Practices" of the program of Post graduate in Education at the Federal 

University of Goiás, integrated of the work developed by the work of the Network of 

Researchers on teachers in the Midwest Region (REDECENTRO).This 

bibliographical research, characterized as knowledge state, whose research object 

are the discursive meanings of malaise and teacher welfare of research on the 

university teacher of post graduate in education programs in Brazil, produced 

between 2000-2011. The Corpus of research consists of nine papers (four theses 

and four dissertations). The research problem that has been proposed: how 

discursive meanings constructed and circulated on the malaise and teacher welfare 

in reference to the university teacher articulate the social and political changes that 

have reached higher education from the 1990s and senses that produce teaching in 

order to praxis as reference? Based on dialectician historical materialism method, 

sought to understand discursive meanings constructed and circulated on the malaise 

and teacher welfare in reference to the university teacher by the categories of totality, 

historicity, contradiction and praxis. To achieve this goal, university practice 

contextualization was made which has token the policies induced by the university 

dated from the 1990s, based on the theoretical framework of the critical area of 

education; review the concepts of malaise and teaching welfare that underlie the 

research; description of the scholarship on teaching malaise and welfare brazilian 

post graduate programs in education (2000-2011), said the university teacher, as 

regards its theoretical and methodological aspects; to conceptions of malaise and 

teacher welfare of researchers and subjects studied, the propositions confronting 

malaise and building/strengthening welfare; analysis of articulations of discursive 

meanings of malaise and teacher welfare with the changes from the 1990s and 

directions of teaching built. On analysis of the information, was based on 

assumptions of discourse analysis, as the concepts of meaning, discourse, dialogism 

and polyphony, denying the understanding of meaning as given and as neutral. Of 

this analysis, it was possible to establish that, of the nine studies investigated, only 

one articulates clear teaching malaise and welfare teacher with all as a result of the 

adoption and explanation of the research method that is guided by the conception 

science as critique knowledge. It was also possible to establish that the meanings of 

teaching produced refer to two types: a "resilient" and "contestatory", with an 

contestatory, teaching with a sense of praxis. This manifests itself dialectically, 

alternating states of malaise and teacher welfare, viewing social change. 

Keywords: knowledge state; teacher malaise; teacher welfare; university teacher. 
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RESUMEN 

 

 

QUEIROZ, Vanderleida Rosa de Freitas e. El malestar y el bienestar en la 
enseñanza superior: la dialéctica entre la resiliencia y la contestación. 255 f. Tesis 
(Doctorado en Educación) – Universidad Federal de Goiás, Goiânia, 2014. 

Tesis vinculada a la línea de investigación "Formación, Profesionalización Docente y 
Prácticas educativas" del programa de posgrado en la Universidad Federal de Goiás, 
integrante de los trabajos desarrollados por la Red de investigadores sobre 
profesores(as) de la Región Centro–Oeste (REDECENTRO). Se trata de una 
pesquisa bibliográfica, caracterizándose como estado del conocimiento, cuyo objeto 
de investigación son los sentidos discursivos de malestar y bienestar docente en las 
pesquisas sobre el profesor universitario de programas de posgrado en educación 
de Brasil, producidas en el período de 2000 a 2011. El Corpus de investigación 
consta de nueve artículos (cuatro tesis y cinco disertaciones). El problema de la 
investigación se ha propuesto: como los sentidos discursivos construidos y puestos 
en circulación sobre el malestar y el bienestar docente en referencia al profesor 
universitario se articulan a los cambios sociales y políticas que han atrapado la 
educación superior a partir de los años 1990 y qué sentidos de docencia producen, 
teniendo la praxis como referencia? Basado en el método materialismo histórico 
dialéctico, buscado comprender los sentidos discursivos de malestar y bienestar 
docente en referencia al profesor universitario por las categorías de totalidad, 
historicidad, contradicción y praxis. Para lograr este objetivo, se efectuó 
contextualización de la práctica universitaria en la configuración que involucró a la 
universidad inducida por las políticas fechadas a partir de los años 1990, con base 
en referencial teórico crítico del área de educación; revisión de los conceptos de 
malestar y bienestar docente que fundamentan las pesquisas; descripción de la 
producción académica sobre malestar y bienestar docente de programas brasileños 
de posgrado en educación (2000 – 2011), referida al profesor universitario, por lo 
que respecta a sus aspectos teórico-metodológicos; a las concepciones de malestar 
y bienestar docente de los investigadores y de los sujetos pesquisados; a las 
proposiciones de enfrentamiento al malestar y de construcción/refuerzo de bienestar; 
análisis de las articulaciones de los sentidos discursivos de malestar y bienestar 
docente con los cambios ocurridos a partir de los años 1990 y de los sentidos de 
docencia construidos. En el análisis de las informaciones, estaba basado en 
presunciones de análisis del discurso, como los conceptos de sentido, discurso, 
dialogía y polifonía, negando la comprensión del sentido como dado y como neutral. 
De este análisis, fue posible establecer que, de los nueve estudios investigados, sólo 
uno articula con clareza el malestar docente y el bienestar docente con la totalidad, 
como consecuencia de la adopción y explicitación del método de investigación que 
se orienta por la concepción de ciencia como crítica del conocimiento. Ha sido 
posible aún establecer que los sentidos de docencia producidos remiten a dos tipos: 
la “resiliente” y la “contestatoria”, siendo la contestatoria, la docencia con sentido de 
práxis. Ésta se manifiesta, dialécticamente, alternando estados de malestar y 
bienestar docente, perspectivando el cambio social. 

Palabras clave: estado del conocimiento; malestar docente; bienestar docente; 
profesor universitario. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A cena encontra-se na penumbra. O cenário árido enquadra o 

cárcere de Segismundo, príncipe da Polônia. Chegada a cena XIX, o 

ator, com voz grave, declama: 

 

Em verdade, pois reprimamos 
esta  cruel condição, 
esta fúria, esta ambição, 
se alguma vez, sonhamos; 
e aprendamos, por estarmos 
num mundo tão singular,  
que viver é sonhar... 

 

Neste ponto, e sem aviso prévio, o cenário do fundo é 

recoberto por um novo telão de cor avermelhada, com traços 

irregulares de azul fluorescente, que se desenrola desde o teto. 

Nosso ator, sem se dar conta da mudança de cenário, continua 

seu texto enquanto se propagam a surpresa e o desconcerto no 

auditório. 

 

Sonha o rei que é rei, e vive 

com este engano mandando, 

ordenando e governando; 

e esse aplauso, que recebe 

roubado ao vento, escreve... 

 

Sem incomodar nosso ator, dois funcionários do teatro, 

vestidos de macacão, entram em cena colocando um manequim 

vestido de minissaia de couro preto e cabelo pintado de laranja e 

verde. Apesar de algumas risadas reprimidas da plateia, que começa 

a fazer comentários entre si, nosso ator continua impassível. 

 

Sonha o rico em sua riqueza, 

que conforto lhe oferece; 

sonha o pobre que padece 

com sua miséria e pobreza... 

 

Nos dois últimos versos, seu tom baixou sensivelmente, 

perdendo a convicção, em parte por observar as mudanças do 

cenário; mas, sobretudo, cegada pelo foco que agora ilumina a cena 

com a máxima intensidade, provocando reverberações rosadas do 

telão de fundo. 

Desconcertado e perdido, mas sem se atrever ainda a sair do 

seu papel, nosso ator continua, procurando desesperadamente com 

o olhar alguma explicação para o que se mexe entre as bambolinas. 
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Sonha o que está crescendo 

sonha o que luta e pretende 

sonha quem inculta e ofende 

e no mundo, em conclusão 

todos sonham o que são, 

mesmo ninguém o entendendo. 

 

Neste ponto, nosso ator emudece. Sem olhá-lo nem lhe dirigir a 

palavra, muito sérios e decididos, os dois funcionários de macacão 

azul voltam à cena, colocando, em ambos os lados do manequim 

dois vasos sanitários. 

Nosso pobre Segismundo continua vestido em seu casaco de 

peles, preso a seu papel e à parede, provocando um curioso 

contraste com o cenário luminoso, rosado e fluorescente. O contraste 

é tão chocante que boa parte do público, apesar do desconcerto, ri 

abertamente. 

[...]. 

Na realidade, cada professor deste país, ou do ocidente 

europeu, inventou seu final para essa história. O desenvolvimento da 

cena, a partir daqui depende da postura e das características de 

cada um deles; mas só há, fundamentalmente, dois tipos de final: 

parar a representação e expor abertamente ao público e aos 

roteiristas o problema da mudança de cenário; ou então recobrir-se 

com as peles e continuar o texto de Segismundo. 

 

 

O texto que se leu, a pretexto de epígrafe, foi escrito por José Manuel Esteve 

Zaragoza e se encontra na introdução do livro O mal-estar docente: a sala-de-aula e 

a saúde dos professores (1999a), em que relata sua pesquisa realizada na Espanha, 

nos anos 1980, sobre o fenômeno “mal-estar docente”, que já se fazia visível nos 

países europeus e chamava a atenção dos pesquisadores interessados em 

compreender as relações entre trabalho docente e saúde/doença dos professores no 

contexto das mudanças sociais operadas naqueles países. 

A história contada por Esteve (1999a)2 revela uma situação preocupante há 

mais de 30 anos no contexto europeu, que não fez senão aprofundar o 

“desconcerto” entre “atores-docentes” e o “cenário” montado para seu 

“protagonismo” e se espalhar para além das fronteiras europeias, a saber, os países 

que realizaram mudanças políticas e educacionais consoante o ideário neoliberal. 

Esteve (1999a) chama a atenção para as mudanças de cenário que 

ocorreram tomando de assalto o ator, numa alusão mais que verossímil à condição 

                                            
2
  Em espanhol, o nome autoral é sempre o penúltimo, razão por que se utilizará nas referências ESTEVE e não 

   ZARAGOZA. 
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em que o professor se vê obrigado a exercer sua profissão. Em sua pesquisa, 

identificou os fatores que impactaram o sistema escolar espanhol e que podem ser 

identificados também no Brasil, como reflexo dos processos de globalização que 

atingem os países periféricos: aumento das exigências em relação ao professor; 

inibição educativa de outros agentes de socialização; desenvolvimento de fontes de 

informação alternativas à escola; ruptura do consenso social sobre a educação; 

aumento das contradições no exercício da docência; mudança de expectativas em 

relação ao sistema educativo; modificação do apoio da sociedade ao sistema 

educativo e menos valorização social do professor; mudança dos conteúdos 

curriculares; escassez de recursos materiais e deficientes condições de trabalho; 

mudanças nas relações professor-aluno; fragmentação do trabalho do professor. 

Tais modificações configuraram as condições de exercício da docência, 

desencadeando o “mal-estar docente”, expressão que já vinha sendo empregada 

“como a mais inclusiva das utilizadas na bibliografia” para descrever “os efeitos 

permanentes de caráter negativo, que afetam a personalidade do professor como 

resultado das condições psicológicas e sociais em que exerce a docência, devido à 

mudança social acelerada” no campo das práticas sociais mais amplas (ESTEVE, 

1999a, p. 98). O seu contrário, na visão do autor, constitui o “bem-estar docente” – 

presente no mal-estar como sua possibilidade negativa, não “devido à mudança 

acelerada”, mas, apesar dela. 

Do ponto de vista das políticas educacionais, a agudização do mal-estar 

docente é preocupante, pois pode culminar no adoecimento de professores, com 

sérias consequências para o sistema educacional: absenteísmo constante; 

afastamento definitivo, com comprometimento da reposição de força de trabalho em 

tempo necessário para cumprimento de calendários; repercussão da imagem 

negativa da profissão, desencorajando novas gerações para ingresso na profissão 

docente; arrefecimento do interesse de permanência dos que já se encontram nela; 

entre outras. 

Do ponto de vista do professor, o mal-estar docente é sintomático de sua 

impotência ante as imposições externas, seja porque julga não atendê-las a 

contento, seja porque delas não consegue desincumbir-se; é sintomático, também, 

de sua insatisfação com as condições objetivas de trabalho e as salariais, que o 

constrangem a fazer precariamente o seu trabalho, mesmo quando imbuído da mais 
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boa vontade. A esse mal, todo professor está sujeito: da educação básica ao da pós-

graduação. 

Em todo o sistema educacional se observam as condições deflagradoras do 

mal-estar docente: ampliação das exigências; precarização das condições de 

trabalho; redução de prazos para realização das muitas tarefas; indução à 

competividade; responsabilização por soluções de problemas sociais diversos; 

desvalorização social da profissão; empobrecimento salarial; desarticulação do 

coletivo docente; enfraquecimento das associações sindicais; entre outras. Como 

efeitos das mudanças, estas condições põem a teste, em último grau, a 

possibilidade de realização do trabalho docente e a resistência dos professores que 

optam, ou se veem obrigados, a seguir executando-o. 

Os que não resistem experimentam o último grau deste teste, culminando em 

estado de mal-estar que pode vir a ser irreversível e resultar na desistência efetiva. 

Os que resistem vivenciam estados alternados, e em graus variados, de mal-estar e 

bem-estar docente, seja essa resistência encontrada em formas de adaptação e 

ajustamento às exigências oriundas dessas mudanças, seja na forma de 

contestação e luta contra as formas de dominação presentes nas relações sociais 

que os sujeitos estabelecem na produção de suas existências. 

Esta tese trata do professor e de seu mal-estar e bem-estar docente. 

Negando a desistência, triunfo do mal-estar docente, busca afirmar a possibilidade 

de bem-estar na dialética entre resiliência e contestação, postulando que a 

contestação é o que pode conferir à docência seu sentido de práxis. 

O que segue nesta introdução é a apresentação do objeto investigado e das 

bases teórico-metodológicas da pesquisa que resultou nesta tese.  

A presente pesquisa tem como objeto os sentidos discursivos3 sobre “mal-

estar e bem-estar docente”, em referência ao professor universitário, produzidos nas 

pesquisas dos programas de pós-graduação em educação do Brasil. Vincula-se à 

linha de pesquisa “Formação, Profissionalização docente e Práticas Educativas” do 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

de Goiás (PPGE/UFG) e integra pesquisas desenvolvidas pela Rede de 

                                            
3
 O conceito de sentido discursivo é tomado de Tello (2013, p. 68): “[...] a categoria sentido discursivo é 

entendida como a construção histórica e política na qual determinados atores adquirem um rol fundamental em 
termos de performatividade através das políticas de subjetividade ‘como uma tecnologia, uma cultura e um 
modo de regulação’ (BALL, 2002, p. 3). [...] os sentidos discursivos não são somente palavras senão um 
conjunto inter-relacionado de crenças e normas denominado ‘ideologia’” (ZIZEK, 1992; VAN DIJK, 1989) (grifos 
do autor, tradução livre). Este conceito será retomado adiante. 
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Pesquisadores(as) do Centro-Oeste (REDECENTRO)4. Os pesquisadores 

vinculados a esta rede investigam a ampla produção – dissertações e teses – que os 

programas de pós-graduação em educação do Centro-Oeste desenvolvem sobre 

professores, considerando as produções do período 1999 – 2009. 

Para esses pesquisadores, a relevância de se estudar o tema “professor” está 

no reconhecimento de sua importância no processo de educação e da pseudo 

atenção que tem recebido nos discursos das políticas educacionais, das mídias e da 

sociedade de um modo geral. Ideologicamente, o professor tem sido apontado como 

“a chave” para solução dos problemas sociais e econômicos das sociedades 

capitalistas “com pobreza”. 

Ora, essa ideologia acaba por mascarar os efeitos perversos que a atribuição 

de protagonismo numa luta de tamanha grandeza produz sobre o professor e seu 

trabalho. Alguns pesquisadores, como Magalhães (2013), Shiroma (2004), Shiroma 

e Evangelista (2003), têm chamado atenção para o fato de que, concretamente, o 

professor se encontra num processo de desintelectualização e de proletarização do 

seu trabalho, levado a cabo pelas políticas educacionais, sobretudo as de 

profissionalização docente. 

Apesar de toda atenção e reconhecimento verificados fora da academia, no 

cenário das pesquisas em educação os professores têm sido pouco estudados, 

ocupando, conforme pesquisadores da REDECENTRO, uma “presença alheada”. 

Em menção à pesquisa que vêm realizando – A produção acadêmica sobre 

professores – estudo interinstitucional da Região Centro-Oeste – esses 

pesquisadores afirmam que “salta aos olhos” a pequena quantidade de trabalhos 

que fazem referência aos professores, menos do que o desejado ou esperado das 

produções de um programa de pós-graduação em educação. Avaliam que a primeira 

constatação que lhes saltou aos olhos foi: 

 
[...] a quantidade pequena de trabalhos que se referiam aos 
professores (34%), contrastando, de alguma maneira com a 
recorrente afirmação da atenção que os professores têm merecido, 
também na produção acadêmica. Como os programas investigados 

                                            
4
 Compõem esta rede sete Programas de  Pós-Graduação da  Região  Centro-Oeste: Programa de Pós-

Graduação/FE/UFG; Programa de Pós-Graduação/IE/UFMT; Programa de Pós-Graduação/FE/UFMS; 
Programa de Pós-Graduação/FE/UFU; Programa de Pós-Graduação/FE/UnB; Programa de Pós-
Graduação/GAPP/IFE/Uniube; Programa de Pós-Graduação/PROPESQ/UFT. Destes, os Programas da UFU e 
da Uniube fazem parte por serem considerados da região Centro-Oeste pela Capes e o da UFT, por suas 
ligações históricas com o Programa da UFG (SOUZA, 2011, p. 16). 
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são de pós-graduação em educação, esperava-se que um número 
maior de trabalhos se referisse ao professor (MAGALHÃES; SOUZA; 
GUIMARÃES, 2009, p. 5). 
 
 

Ao buscar conhecer em que âmbito esse “alheamento” é mais profundo, 

encontra-se em Bernardes e Costa (2011, p. 115), também pesquisadoras da 

REDECENTRO, que, nessa mesma produção, evidencia-se “grande silêncio em 

torno da formação para o ensino universitário e de sua prática pedagógica”. Essa 

“pouca” atenção dada ao professor nessas produções, em especial, ao professor 

universitário, me motivou a definir o objeto desta pesquisa em algum recorte do 

tema. 

A escolha por tomar o professor universitário como “sujeito pesquisado” tem a 

ver com minha prática de professora da educação superior. Atuando em instituição 

pública da rede federal – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Goiás – tenho acompanhado as mudanças educacionais dessas duas últimas 

décadas, que modificaram radicalmente tanto as instituições como as práticas de 

formação, gestão e trabalho docente. Essas modificações, bem como os desafios 

gestados pelos processos de globalização econômica e pela revolução tecnológica, 

conforme Magalhães (2013), impactaram de tal modo o trabalho docente que os 

efeitos se percebem não só na vida profissional e pessoal dos docentes como 

também na própria profissão docente, que aprofunda cada vez mais o risco de 

perder seu sentido de práxis. 

É importante considerar que essas mudanças têm sido geradas a partir da 

pós-graduação – instância em que se forma o professor universitário. Souza e 

Magalhães (2012) esclarecem que a pós-graduação tem sido escolhida como polo 

gerador da reforma universitária efetiva, com vistas a atingir todos os níveis da 

educação nacional, e que as investigações têm denunciado que o processo de 

reformas educativas que se dá a partir da pós-graduação é sutil e extremamente 

eficiente, provocando um efeito que se multiplica do topo à base da pirâmide 

educativa. 

Logo, trazer o professor universitário para o cenário das pesquisas como 

sujeito pesquisado constitui importante contribuição para o entendimento das 

condições que se observam nas práticas universitárias e que tendem a se reproduzir 

nas práticas educativas em todos os níveis. 
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Já a escolha pelo recorte do “mal-estar e bem-estar docente” tem a ver com 

minha pertença na REDECENTRO. Estando vinculada à linha de pesquisa, cujos 

orientadores não só desenvolvem a pesquisa da REDECENTRO, mas também a 

coordenam, fiz-me parte do coletivo de pesquisadores, comprometendo-me, desde 

meu ingresso no programa, a contribuir com pesquisa que ampliasse o 

conhecimento sobre o professor e as práticas de formação e profissionalização 

docente. Portanto, dispus-me a enfrentar o desafio da pesquisa atribuindo-lhe o 

sentido de coletividade que a rede de pesquisadores inspira a buscar 

permanentemente. 

Recentemente, a REDECENTRO associou-se ao Observatório Internacional 

da Profissão Docente (OBIPD), da Universidade de Barcelona5, que tem como meta 

“promover observação crítica e profunda reflexão sobre a situação profissional que, 

atualmente, atravessa o professorado da Europa e da América Latina bem como 

sobre a formação que recebe” (BORRASCA, 2012, p. 17, tradução livre). 

Um dos temas de pesquisa de interesse atual desse observatório é “o mal-

estar e o bem-estar docente”, como se pode ver na apresentação do Seminário 

Internacional “El malestar y bienestar en la profesión docente. Políticas, prácticas y 

experiências”, realizado em abril de 2012, em Barcelona, celebrado no marco das 

atividades do Grupo Formación Docente e Innovación Pedagógica (FODIP) e que 

contou com a participação de representantes da REDECENTRO. 

 

O Seminário […] surge como iniciativa de um grupo de redes, 
instituições e centros, europeus e latinoamericanos, como  o OBIPD 
(Observatorio Internacional da Profesión Docente), RELFIDO (RED 
Europea y Latinoamericana de Formación e Innovación Docente) e 
Xiruca (Red de Innovación e Investigación Educativa de las 
Universidades de habla catalana), preocupados com os rumos que, 
na atualidade, está tomando o trabalho dos professores e centrados 
no desenho de novas teorias e práticas educativas. 

                                            
5
 O OBIPD é “criado por um grupo de instituições e profissionais envolvidos no estudo, análise e melhoria da 

prática profissional docente. Sua origem remonta ao ano de 2002, quando o grupo de investigação FODIP 
(Formación Docente e Innovación Pedagógica) da Universidade de Barcelona reúne e congrega um grupo de 
profissionais e investigadores europeus e latinoamericanos em torno do projeto do OBIPD. No ano de 2011, o 
OBIPD recebe o reconhecimento da Universidade de Barcelona e é designado de maneira oficial como 
observatório pertencente a esta instituição. […]. A atividade central do Observatório se estrutura em torno de 
três grandes objetivos: 1) criar um espaço aberto, de caráter plural e democrático, que fomente o intercâmbio e 
a reflexão sobre as principais temáticas e problemáticas que se ligam à profissão docente na Europa e América 
Latina; 2) oferecer informação precisa dos riscos que caracterizam a profissão docente nos países que 
compõem o OBIPD; 3) promover ações de investigação, inovação, formação e divulgação fundamentadas em 
princípios de cooperação e construção de conhecimento coletivo que consigam uma maior aproximação do 
professorado e que contribuam de maneira significativa para sua formação e desenvolvimento profissional” 
(BORRASCA, 2012, p. 16-18, tradução livre). 
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[…]. De caráter internacional, o seminário objetiva: analisar os 
elementos do bem-estar e mal-estar e suas implicações na Espanha, 
Europa e América Latina; identificar e distinguir diferentes sintomas 
de mal-estar que afetam a tarefa cotidiana dos professores, e 
analisar o apoio emocional e compreensão profissional de que 
necesita o docente para buscar soluções efetivas a conflitos que 
prejudicam o processo de ensino/aprendizagem (BOZU; 
BORRASCA; ANTOLÍ, 2012, p. 5, tradução livre). 
 
 

Com a associação ao OBIPD, a REDECENTRO buscou afinar seus 

interesses investigativos com os do Observatório por temas de pesquisa que dizem 

respeito ao professor, com especial atenção ao mal-estar e bem-estar docente. 

Assim, a REDECENTRO assumiu, também, o compromisso de empreender 

investigações sobre o tema, dando início a um ciclo de pesquisas sobre o mal-estar 

e o bem-estar docente, como contribuição ao desenvolvimento de pesquisas sobre o 

professor para além das fronteiras locais e marcando a relevância da presença dos 

estudos realizados pela rede em âmbito internacional. 

Em que pese tal compromisso da REDECENTRO, é importante destacar que 

a pesquisa sobre o tema no Brasil não é nova. Na pesquisa exploratória sobre o 

assunto, encontrei mais de uma centena de trabalhos, entre dissertações, teses e 

artigos, produzidos, em sua quase absoluta maioria, nas regiões Sul e Sudeste do 

país e com referência à educação básica. Contudo, pode-se afirmar que essas 

pesquisas não tiveram circulação abrangente, capaz de popularizá-las entre 

pesquisadores de regiões mais distantes do Brasil e fomentar aí o desenvolvimento 

de pesquisa sobre o tema. Uma evidência que pode corroborar essa afirmação é 

que, pelo menos, no âmbito da linha de pesquisa de “Formação, Profissionalização 

docente e Práticas Educativas” do PPGE/UFG, cujos pesquisadores integram a 

REDECENTRO, a abordagem da temática está apenas iniciando. 

Diante do descompasso entre a produção do conhecimento sobre o tema e 

sua repercussão nos espaços de formação e da importância que o tema vem 

recebendo pela REDECENTRO após sua associação com o OBIPD, decidi estudá-lo 

no contexto da educação superior, como contribuição ao ordenamento do conjunto 

de informações e resultados já obtidos e à ampliação e aprofundamento do tema.  

As primeiras leituras sobre os conceitos de mal-estar e bem-estar docente 

remeteram à produção de José Manuel Esteve Zaragoza, autor espanhol de 

referência para as pesquisas sobre o tema produzidas em Portugal e no Brasil, e de 

Saul Neves de Jesus, autor português de igual referência para as pesquisas 
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brasileiras. Este último tem influenciado pesquisas voltadas, sobretudo, ao bem-

estar docente. 

O autor espanhol, na sua pesquisa sobre o “mal-estar docente”, estabeleceu 

relações desse fenômeno com as mudanças educacionais de seu país, enfatizando 

os fatores de ordem externa que condicionavam a produção do mal-estar docente, 

permitindo inferir que mal-estar e bem-estar docente só podem ser compreendidos 

criticamente se tomados em sua relação com a totalidade, isto é, com outros 

processos e relações da estrutura social. Desse modo, o mal-estar e o bem-estar 

docente não constituem fenômenos autônomos, que possam ser compreendidos 

fora das relações e práticas sociais mais amplas, como as políticas, culturais, 

educacionais. Para compreendê-los, pois, como efeitos dessas relações e como 

condicionantes da docência, impõe-se a necessidade de explicitar as articulações 

dos seus sentidos discursivos com as mudanças sociais e políticas que materializam 

práticas que os produzem. 

Escolhido o tema, decidi problematizá-lo a partir das produções acadêmicas 

dos programas de pós-graduação em educação do Brasil, optando pela pesquisa do 

tipo “estado do conhecimento”. É pesquisa de caráter bibliográfico e sua importância 

está em conduzir à compreensão do estado do conhecimento sobre determinado 

tema e em determinado momento. Compreensão necessária, segundo Soares e 

Maciel (2000, p. 9), 

[...] no processo de evolução da ciência, a fim de que se ordene 
periodicamente o conjunto de informações e resultados já obtidos, 
ordenação que permita a indicação das possibilidades de integração 
de diferentes perspectivas, aparentemente autônomas, a 
identificação de duplicações ou contradições e a determinação de 
lacunas ou vieses. 
 
 

Ainda sobre a importância destas pesquisas, Magalhães e Souza (2012, p. 

670) pontuam que: 

Estudos que analisam a produção acadêmica desenvolvida por 
docentes e pesquisadores vêm ocorrendo com certa frequência nas 
universidades brasileiras. Esses trabalhos, para Larocca, Rosso e 
Souza (2005), têm sido desenvolvidos a partir de um processo meta-
analítico da produção existente, contribuindo significativamente para 
analisar os processos adotados na produção do conhecimento. São 
relevantes os estudos avaliativos, sobretudo para os próprios 
Programas de Pós-Graduação, por permitirem a crítica do 
conhecimento produzido, apontando aspectos positivos e/ou 
negativos e por investirem na melhoria da produção. 
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Vale argumentar, também, que estas pesquisas são necessárias, ainda, dada 

a expansão de programas de pós-graduação e de cursos, verificada nas últimas 

décadas (1990 e 2000), e que elegem os temas relacionados à educação como 

objeto de pesquisa, gerando grande produção sob diferentes aportes teóricos. Essa 

produção, por sua dispersão e abrangência, oferece um amplo leque de explicação 

e inteligibilidade dos fenômenos educacionais com referência a determinadas áreas 

do conhecimento, exigindo que se os esclareçam a fim de se reunirem as 

contribuições mais significativas que possam influenciar rupturas ou ações 

importantes no campo, em vista das transformações desejáveis. Por isso, estudos 

desta natureza são imprescindíveis ao objetivo de apreender a amplitude da 

produção e suas implicações com as práticas sociais. 

Isso posto, esta pesquisa propõe estudar a “investigação do mal-estar e do 

bem-estar docente” materializada em dissertações e teses produzidas nos 

programas de pós-graduação em educação no Brasil, defendidas no período de 

2000 a 2011, conduzindo-se pelo seguinte problema: como os sentidos discursivos 

construídos e postos em circulação nas pesquisas sobre o mal-estar e o bem-estar 

docente em referência ao professor universitário se articulam às mudanças sociais e 

políticas que atingiram a educação superior a partir dos anos 1990 e que sentidos de 

docência produzem, tendo a práxis como referência? 

A resposta a este problema exige que se contemple seu desdobramento em 

questões específicas: Que sentidos são esses? Qual a perspectiva metódica e 

aportes teóricos das pesquisas para a construção dos sentidos de mal-estar e bem-

estar docente? Como os sentidos se articulam às referidas mudanças? As opções 

de método verificadas nas pesquisas permitem “compreender para transformar” 

práticas sociais? Tendo em vista alterar condições de mal-estar docente e criar ou 

reforçar condições de bem-estar docente – tanto as de caráter objetivo quanto 

subjetivo –, quais direções apontam as pesquisas? Em que medida tais pesquisas 

combatem ou reforçam práticas como as emanadas das políticas educacionais? As 

pesquisas apontam sentidos de docência na perspectiva da práxis ou na perspectiva 

da continuidade e manutenção das condições postas pelos interesses dos grupos 

dominantes? 

Este problema e conjunto de questões decorrem da necessidade de se 

interrogarem os trabalhos sobre os posicionamentos políticos que explicitam, 

evidenciando-se aqueles que possam contribuir para promover mudanças nos 
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diversos campos da atividade humana – nesse caso, no da educação superior – e 

que expressem o compromisso político, antes de tudo, com a transformação social, 

sem a qual a discussão sobre a relevância social da educação não passará de 

simples retórica. 

Os pressupostos que orientam essa busca dizem respeito à compreensão do 

tipo de objeto a investigar e ao método assumido como caminho do conhecimento. 

Embora os termos mal-estar e bem-estar docente perpassem a teoria 

dissociadamente, a opção teórico-metodológica neste trabalho exige que sejam 

tomados como unidade indissociável, contrariamente ao que parece ocorrer nas 

pesquisas que aqui foram estudadas. Isto, pela compreensão, desde uma 

perspectiva dialética, de que toda propriedade tem a potencialidade de se 

transformar em seu contrário (TRIVIÑOS, 2009, p. 53). Ou, dito de outro modo, que 

toda propriedade traz o seu oposto como constituinte do todo. Assim, mal-estar e 

bem-estar docente compõem uma unidade complexa e contraditória pela própria 

natureza social do fenômeno. Não existem, portanto, como fenômenos isolados e 

absolutos em relação a si mesmos. 

Schaefer (1985, p. 41), sobre a realidade a ser conhecida na perspectiva 

dialética, afirma: “[...] se há uma essência na realidade objetiva ou subjetiva, esta é 

dinâmica, contraditória, relacional”. Neste sentido, o mal-estar e o bem-estar são 

efeitos que se imbricam, se confrontam e se condicionam reciprocamente, não 

podendo ser tomados como fenômenos isolados. É útil observar com Schaefer 

(1985) que: 

 
[...] a dialética olha o conhecimento não como uma acumulação 
acidental de conceitos destacados, isolados e independentes uns 
dos outros, mas como um todo unido, coerente, onde os conceitos 
estão organicamente ligados entre si, dependem uns dos outros e se 
condicionam reciprocamente (p. 25). 
[...] a dialética parte do ponto de vista de que os fatos da 
conceituação implicam contradições internas, portanto eles têm 
sempre um lado negativo e positivo, um passado e um futuro, todos 
elementos que desaparecem ou que se desenvolvem (p. 26). 
 
 

Conforme exige o método dialético, o mal-estar e o bem-estar docente devem 

ser compreendidos como produtos da ação humana, de caráter histórico, 

contextualizados, unidade indissociável, contraditórios, dinâmicos, referenciados à 

sociedade que os produz – aspectos que ajudam no entendimento de sua totalidade. 
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Dessa forma, exprimem as contradições que se observam no modelo societal 

capitalista bem como os vínculos com os princípios desta sociedade, seja para 

reproduzi-los seja para confrontá-los. 

Considerando-se a sociedade de classes, tanto os conceitos de mal-estar e 

de bem-estar se opõem quanto o qualificativo “docente” e seu correspondente 

contrário “invisível”. Ao se acrescentar o qualificativo “docente”, há uma oposição 

que se escamoteia pelo discurso dominante. O mal/bem-estar “docente” resulta das 

condições objetivas/subjetivas que afetam o docente. Essas condições, ainda que 

não exclusivamente, estão condicionadas pelas práticas políticas que têm afetado a 

educação, sobretudo, nessas duas últimas décadas. 

Ora, essas práticas são planejadas pelos grupos dirigentes com um sentido 

de manutenção das condições concretas para “aperfeiçoamento” do modelo societal 

vigente. Os “sujeitos” que as planejam estariam na relação contraditória com os 

docentes, sob as mesmas condições. Ou seja: o mal-estar docente está em relação 

contraditória não somente com o bem-estar docente como também com o mal-estar 

e bem-estar da classe política, produtora do discurso dominante, em indiscutível 

oposição com a classe dos trabalhadores, da qual faz parte o segmento docente. A 

contradição se revela aí como contradição de classe. 

Na tentativa de resolver as contradições, pela sua eliminação, tal sociedade, 

em seu discurso dominante, primeiro, separa o que é ligado, fazendo crer que 

existem dois efeitos antagônicos, independentes e autônomos, relacionadas ao 

individual e que afetam a personalidade do professor: o mal-estar e o bem-estar. Ao 

serem concebidos como dicotômicos e excludentes, oferece uma falsa possibilidade 

de enfrentamento e de superação. Reforçando a dicotomia, o mal-estar poderia ser 

superado pelo bem-estar, criando-se uma ideologia do bem-estar ou do mal-estar 

absolutos. 

Segundo, esse discurso procede a um ocultamento das reais condições de 

produção do efeito negativo – mal-estar docente – ao mesmo tempo em que atribui 

responsabilização por sua produção e superação ao próprio docente. Algumas 

consequências ideológicas se extraem disso: uma é a ideia de que o mal-estar pode 

ser superado pelo bem-estar; outra é de que as mudanças necessárias para 

minimizar ou eliminar o mal-estar podem ser empreendidas, sim, exclusivamente, 

pelo indivíduo que padece. Essas ideias, por sua vez, levam a duas consequências 

aparentemente diferentes: a superação é possível se se adotarem mecanismos de 
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adaptação, ajustamento e conformação à ordem estabelecida pelos sujeitos 

individuais; a permanência do estado de mal-estar, por sua vez, é resultado de uma 

atitude inadequada (ou negativa) do próprio indivíduo frente à realidade posta. 

Ora, ao se admitir a possibilidade de superação do mal-estar pelo bem-estar 

pela adoção de atitudes assumidas pelo indivíduo, inviabiliza-se a possibilidade da 

práxis educativa e social. Uma transformação social só pode ocorrer levando-se em 

conta as dimensões subjetiva e objetiva, ao mesmo tempo. 

Entretanto, os sentidos discursivos não são apenas reflexos ou reproduções 

dos discursos dos grupos dominantes, posto que esses grupos compõem parte da 

totalidade da sociedade capitalista. Não sendo a sociedade um grupo coeso, os 

discursos também não o são. Alguns trabalhos produziriam sentidos de mal-estar e 

bem-estar docente articulados com um discurso sobre o professor e seu trabalho 

que reforçaria práticas voltadas para a manutenção dos interesses dominantes. 

Outros, ao contrário, articular-se-iam com um discurso comprometido com rupturas 

importantes com o modelo societal vigente, o que levaria a rupturas também com 

práticas que afetam de forma negativa o professor e seu trabalho. Estes discursos 

constituem a base ideológica sobre a qual os sentidos de mal-estar e de bem-estar 

se produzem e se disseminam. Identificá-los e reconhecê-los é fundamental para o 

alcance do objetivo traçado. 

Tendo em vista a construção do caminho das respostas ao problema 

proposto, estabeleci, como objetivo geral: compreender os sentidos discursivos 

sobre o mal-estar e o bem-estar docente em referência ao professor universitário, 

construídos e postos em circulação nas pesquisas dos programas brasileiros de pós-

graduação em educação, pelas categorias de totalidade, historicidade, contradição e 

práxis. E, como objetivos específicos, os seguintes: 

 

i) sistematizar conceitos e contextualizar a prática universitária na configuração 

que tomou a universidade induzida pelas políticas iniciadas nos anos 1990;  

ii) revisar os conceitos de mal-estar e de bem-estar docente que fundamentam 

as pesquisas, buscando apreender sua historicidade; 

iii) selecionar, sistematizar e descrever a produção acadêmica sobre mal-estar e 

bem-estar docente dos programas brasileiros de pós-graduação em educação 

(2000–2011), referida ao professor universitário, no tocante aos seus 

aspectos teórico-metodológicos; às concepções de mal-estar e bem-estar 
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docente dos pesquisadores e dos sujeitos pesquisados; às proposições de 

enfrentamento ao mal-estar e de construção/reforço do bem-estar; 

iv) analisar as articulações dos sentidos discursivos sobre mal-estar e bem-estar 

docente com as mudanças sociais e políticas ocorridas a partir dos anos 1990 

e os sentidos de docência construídos. 

 

Conforme anunciei, elegi como corpus de pesquisa as dissertações e teses 

produzidas a partir de 2000 nos programas de pós-graduação em educação do 

Brasil. Para selecionar os trabalhos de interesse da pesquisa, realizei busca no 

banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes)6 em cruzamento com informações disponíveis na Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando os descritores “mal-estar docente” e 

“bem-estar docente”. Nessa busca, interessava-me reunir todos os trabalhos sobre o 

tema de que o banco de teses da Capes tivesse registro para, só então, selecionar 

os que se referissem ao professor universitário no recorte temporal definido. O 

objetivo nessa primeira coleta, além de compor a construção da totalidade do meu 

objeto de estudo, foi formar um banco de dados que pudesse servir a outros 

pesquisadores da REDECENTRO, tendo em vista o desenvolvimento de pesquisas 

sobre o tema. 

Identifiquei 91 trabalhos, datados a partir de 1993 até 2011 (APÊNDICE A). 

Para organizar o material e facilitar a posterior consulta, criei uma pasta eletrônica 

onde salvei todos os resumos que estavam disponibilizados e, em seguida, elaborei 

uma ficha-catálogo em que foram identificados e organizados contendo as seguintes 

informações: títulos, autorias, orientações, bancas, instituições, programas, datas de 

defesa, resumos e palavras-chave. 

O refinamento da busca se deu a partir da leitura dos resumos. Dos 91 

trabalhos, fiz separação dos correspondentes à educação básica e à educação 

superior. O resultado foi a distribuição de 64 trabalhos com referência à educação 

básica (60 dissertações e 4 teses) e 27 com referência à educação superior (17 

dissertações e 10 teses), conforme demonstração no gráfico 1. 

                                            
6
 “A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do Ministério da 

Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto 
sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação”. Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-missao>. Acesso em: 22 jan. 2012. 
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Gráfico 1 – Distribuição dos trabalhos por nível de atuação docente (1993-2011) 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2013). 

 

 

O gráfico 2 permite visualizar a linha de tempo das dissertações e teses que 

foram produzidas sobre o mal-estar e/ou o bem-estar docente referidas à educação 

superior. Cabe ressaltar que estes trabalhos integram esse universo de pesquisas 

sobre o mal-estar e o bem-estar docente, unicamente, porque esses descritores 

aparecem em seus resumos. Contudo, somente a leitura integral dos trabalhos é 

que poderá afiançar se todos se tratam de pesquisa sobre o tema (APÊNDICE B). 
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Gráfico 2 – Linha de tempo das Dissertações e Teses da Educação Superior (1993-2011) 

 

 
Fonte: elaborado pela autora (2013). 

 

 

O primeiro trabalho encontrado nos referidos sítios foi uma tese produzida em 

1993, intitulada Um estudo da qualidade de vida universitária entre docentes da 

Universidade Federal de Rio de Janeiro – Praia Vermelha, no Programa de Pós-

Graduação de Psicologia da USP. Depois deste, encontram-se mais duas 

produções: uma tese em 1995 (na USP, no programa de Psicologia) e uma 

dissertação em 1999 (na UFMG, no programa de Administração). 

No Quadro 1, visualiza-se o conjunto das produções referidas à educação 

superior, quantificadas por área, instituição7 e ano, com destaque para as produções 

dos programas em Educação em cor azul. 

 

 

 

 

                                            
7
 As instituições de origem dos trabalhos são: UNIMESP – Universidade Metodista de São Paulo; PUC-SP – 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; FIPLE – Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo; UFMG – 
Universidade Federal de Minas Gerais; UNOESTE – Universidade do Oeste Paulista; PUC-MG – Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais; PUC-RS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; 
UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa; UFSM – Universidade Federal de Santa Maria; UFSC – 
Universidade Federal da Santa Catarina; UFB – Universidade Federal da Bahia; UFS – Universidade São 
Marcos; UFC – Universidade Federal do Ceará; UFF – Universidade Federal Fluminense; UFPR – 
Universidade Federal do Paraná; USP – Universidade de São Paulo; UFG – Universidade Federal de Goiás. 
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Quadro 1 – Distribuição de Dissertações e Teses por área, instituição e ano (1993 – 2011) 

 

 
Fonte: elaborado pela autora (2013).  
 

Legenda: D (dissertações) 
                T (teses) 

ÁREA INSTITUIÇÃO 

2
0
1
1
 

2
0
1
0
 

2
0
0
9
 

2
0
0
8
 

2
0
0
7
 

2
0
0
6
 

2
0
0
5
 

2
0
0
4
 

2
0
0
3
 

2
0
0
1
 

1
9
9
9
 

1
9
9
5
 

1
9
9
3
 

TOT 

INS 

Administração 
 

 
UNIMESP 

 
1D   1D          2 

 
PUC-SP 

 
       1D      1 

 
FIPLE 

 
       1D      1 

 
UFMG 

 
          1D   1 

Ciências 
Sociais 

PUC-SP       1T       1 

Educação 
 

 
UNOESTE 

 
 1D            1 

 
PUC-MG 

 
  1D           1 

 
PUC-RS 

 
  3T   1T        4 

 
UEPG 

 
        1D     1 

 
UFSM 

 
        1D 1D    2 

Enfermagem UFSC     1T         1 

Linguística PUC-SP 1T             1 

Psicologia 

 
UFPR 

 
1D             1 

 
USP 

 
 1T          1T 1T 3 

 
UFB 

 
   2D          2 

 
USM 

 
       1D      1 

Políticas 
Públicas e 
Gestão da 
Educação 
Superior 

UFC 1D             1 

Sistemas de 
Gestão  

 
UFF 

 
  1D           1 

Sociologia UFG  1D            1 

TOTAL  4 3 5 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 27 
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Dos 27 trabalhos, selecionei os que foram produzidos nos programas em 

educação e datados a partir de 2000, totalizando 9 trabalhos, sendo 5 dissertações e 

4 teses. Destes 9 trabalhos, 6 foram produzidos em instituições privadas (1 

dissertação na UNOESTE, 1 dissertação na PUC-MG e 4 teses na PUC-RS) e 3 em 

instituições públicas (1 dissertação na Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR, e 

2 dissertações na Universidade Federal de Santa Maria-RS). 

Definidos os trabalhos pelos critérios de recorte temporal e programa, iniciei a 

leitura integral dos textos. Dos 9 trabalhos selecionados, 2 dissertações e 3 teses 

foram obtidas eletronicamente e 3 dissertações e 1 tese, pelo serviço de Comutação 

Bibliográfica (COMUT). 

A opção por fazer leitura integral se justificou pelo interesse de aprofundar a 

análise dos sentidos de mal-estar e bem-estar docente postos em circulação e pelo 

entendimento de que isto não seria possível apenas com as informações dos 

resumos. Assim como Bernardes e Costa (2011, p. 107-108), avalio: 

 

A preferência pela leitura integral não significa desconhecer a 
importância dos resumos para estudos de estado do conhecimento. 
Eles podem, por exemplo, ser compreendidos como um gênero do 
discurso da esfera acadêmica e, como tais, aproveitados com 
propriedade e êxito. Contudo, o uso apenas de resumo nos pareceu 

insuficiente para os propósitos deste estudo. 
 
 

Também a leitura integral mostrou-se importante porque permitiu filtrar melhor 

os trabalhos que apresentavam em seus resumos referências ao mal-estar ou bem-

estar docente, mas que, no trabalho, não o desenvolveram como objeto de estudo 

ou apenas o tangenciaram. Esta leitura permitiu identificar trabalhos que não 

constituíam interesse da pesquisa, por não desenvolverem o tema segundo os 

critérios estabelecidos. 

Para a construção da informação em vista dos objetivos da pesquisa, elaborei 

um instrumento, tomando por referência a Ficha de Leitura8 construída pelos 

pesquisadores da REDECENTRO em que se documentam informações sobre as 

dissertações e teses que o grupo pesquisa.  

                                            
8
  Esta  Ficha  encontra-se explicada e disponível no capítulo intitulado “Método e Metodologia na Pesquisa sobre 

Professores(as)”, de Ruth C. C. Ribeiro de Souza, Solange M. O. Magalhães e Valter Soares Guimarães 
(2011), constante de Referências. 
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Neste instrumento, elegi os seguintes aspectos: dados institucionais da 

pesquisa e do pesquisador; resumo e palavras-chave; problema e objetivos; método, 

tipos e instrumentos de pesquisa; referencial teórico-metodológico; sujeitos; 

concepções de mal-estar e de bem-estar docente e seus referenciais teóricos; 

propostas de enfrentamento ao mal-estar docente; propostas de construção/reforço 

do bem-estar docente; concepções de formação, profissionalização e prática 

docente (APÊNDICE C). 

Para a análise das informações, busquei contribuições no campo da análise 

do discurso (AD) em razão de sua confluência epistemológica com o materialismo 

histórico dialético, método que lastreia o caminho desta pesquisa. Sendo a 

materialidade do estudo os textos produzidos em dissertações e teses, o autor que 

baliza a compreensão de texto aqui é Mikhail Bakhtin (1995; 1997). Para este autor, 

 

O texto é o dado primário (a realidade) e o ponto de partida de todas 
as disciplinas nas ciências humanas. Conglomerado de 
conhecimentos e de métodos heterogêneos chamados filologia, 
linguística, ciência da literatura, do conhecimento, etc. Partindo de 
um texto, perambulam-se nas mais variadas direções, recolhendo-se 
fragmentos heterogêneos na natureza, na vida social, no psiquismo, 
na história, que serão unidos numa relação ora de causalidade, ora 
de sentido, confundindo-se a constatação e os valores. Em vez de 
designar o objeto real, é indispensável se proceder a uma nítida 
delimitação das coisas que se prestam a um estudo científico. O 
objeto real é o homem social (e público), que fala e se expressa por 
outros meios. Quando se trata do homem em sua existência (em seu 
trabalho, em sua luta, etc.), será possível encontrar uma abordagem 
diferente daquela que consiste em passar pelos textos de signos que 
ele criou ou cria? Será possível observá-lo e estudá-lo enquanto 
fenômeno natural, enquanto coisa? (BAKHTIN, 1997, p. 341). 
 
 

Bakhtin (1997, p. 342) afirma que as ações do homem devem ser 

compreendidas como ato e que este não pode ser compreendido fora do signo 

virtual que expressa tal ato. 

 
Em toda parte temos o texto virtual ou real e a compreensão que ele 
requer. O estudo torna-se interrogação e troca, ou seja, diálogo. Não 
interrogamos a natureza e ela não nos responde. Interrogamos a nós 
mesmos, e nós, de certa maneira, organizamos nossa observação ou 
nossas experiências a fim de obtermos uma resposta. 
Quando estudamos o homem, buscamos e encontramos o signo em 
toda parte e devemos tentar compreender sua significação. 
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O que tal assertiva nos mostra é que, primeiro, ao estudarmos um texto, 

estamos estudando, no limite, o sujeito que o produziu – e que se deixa mostrar – e 

os sujeitos estudados por ele. Segundo, estudar pessoas só é possível pela 

mediação da palavra. Não há como acessar a vida e as ideias senão pela 

linguagem. Esta é todo acontecimento que produz sentidos: o signo, uma palavra, 

uma imagem, um gesto, uma instalação artística, uma mímica, uma escrita, um 

texto. Este, por sua vez, na concepção bakhtiniana, relaciona-se com a concepção 

de enunciado, extrapolando a concepção de fenômeno puramente linguístico ou 

textual. 

O enunciado abarca a dimensão linguística e a situação social, o lugar de 

produção do discurso. E este não é outra coisa senão a “língua viva e concreta” 

(BAKHTIN, 1997), “ou seja, entender a língua como discurso significa não ser 

possível desvinculá-la de seus falantes e de seus atos, das esferas sociais, dos 

valores ideológicos que a norteiam” (CAVALCANTE FILHO; TORGA, 2011, p. 2). 

Disso se extrai que o texto é o lugar de inscrição não simplesmente de ideias, mas 

do sujeito e de todo seu complexo discursivo – sua identidade, ideologia, crenças, 

posicionamentos. Daí porque afirmar-se que estudar um texto é estudar seu 

enunciador. 

Contudo, é importante frisar que o sujeito enunciador é histórico e 

circunstanciado num tempo e espaço determinados. É o sujeito que o texto 

materializou e fixou no tempo e não o sujeito que, porventura, hoje seja. Enquanto o 

texto permanece inalterado, o sujeito que o produziu não. Seu discurso no presente 

pode, inclusive, negar o discurso do passado. Assim, o sujeito que o texto revela é 

um sujeito remoto, reconstituído sobre suas inscrições e memórias. 

Essa reconstituição é feita pelo leitor, também circunstanciado histórica e 

socialmente. Sua leitura, ao produzir um sentido ao texto estudado, materializa novo 

discurso, o discurso do leitor – outro autor. O discurso que se produz como efeito da 

leitura não resulta de uma atividade de uma única consciência, mas da interlocução 

entre sujeitos posicionados socialmente em tempos e espaços diversos. Estudar um 

texto é, pois, realizar um encontro com outro sujeito. E o texto que resulta desse 

encontro é sempre uma resposta ao primeiro. 

 
O acontecimento na vida do texto, seu ser autêntico, sempre sucede 
nas fronteiras de duas consciências, de dois sujeitos. O estenograma 
do pensamento humano é sempre o estenograma de um diálogo de 
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tipo especial: a complexa interdependência que se estabelece entre 
o texto (objeto de análise e de reflexão) e o contexto que o elabora e 
o envolve (contexto interrogativo, contestatório, etc.) através do qual 
se realiza o pensamento do sujeito que pratica ato de cognição e de 
juízo. Há encontro de dois textos, do que está concluído e do que 
está sendo elaborado em reação ao primeiro. Há, portanto, encontro 
de dois sujeitos, de dois autores (BAKHTIN, 1997, p. 334). 
 
 

A ideia que preside esta “imagem” de encontro é a de dialogia. Tomando a 

concepção interacionista de linguagem, emprestada de Bakhtin (1995), é na relação 

entre leitor e autor(es) que se constrói um sentido para o texto e se atribui o que o 

texto diz sobre os sujeitos. Assim, o texto que se produz das interpretações das 

dissertações e teses será sempre polifônico e polissêmico, pois traz em sua tecitura 

“vozes” e “sentidos” diversos. 

O conceito de polifonia esclarece que um discurso materializado num texto é 

sempre o discurso de vários outros (ouvidos, lidos, vistos). Não há discurso 

autêntico, puro, neutro, singular; mas é o discurso uma reposição de outras vozes, 

dizeres. Assim, um texto é não somente um texto dos “outros”, mas “meu” também, 

como é não somente sobre os “outros”, mas sobre “mim” também. A leitura de um 

texto produz uma leitura também de quem o lê, ou seja, o que ele revela do “outro” 

acaba por revelar do “eu”, meus interesses, meus conhecimentos, minhas opções, 

minhas impressões, minha subjetividade, enfim. 

Em Bakhtin (1995, p. 113) encontra-se sobre a palavra que toda ela 

 

comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que 
procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela 
constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. 
Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através 
da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, 
em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada 
entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, 
na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território 
comum do locutor e do interlocutor. 
 
 

Isso posto, chega-se a um postulado importante nesta pesquisa. Para o 

analista do discurso, o texto não oferece um sentido para ser capturado, içado das 

“profundezas do tecido das ideias”, mas ele é construído pelo autor em 

determinadas condições e reconstruído pelo analista, também em determinadas 

condições, na interação que se estabelece entre leitor e autor mediado pelo texto, 
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concebido como materialidade do discurso. O sentido do texto é, pois, uma 

construção e não um dado. É o que resulta da interação entre o locutor e seu 

respondente no espaço do texto, e da intertextualidade no interior do discurso 

(CAVALCANTE FILHO; TORGA, 2011). O sentido pode, deste modo e inclusive, ser 

outro. É sentido discursivo, nos termos de Tello (2013, p. 68): “não somente palavras 

senão um conjunto inter-relacionado de crenças e normas”. Isso vale para o autor e 

o analista, igualmente. 

Esta concepção é cara à analise do discurso, pois implica o analista e seu 

comprometimento ético e político com suas opções epistemológicas. São estas 

opções que vão influenciar o sentido que se dirá do texto do outro. Mantendo-se 

clara a noção de discurso, será sempre possível tanto a aceitação, a concordância, 

como a réplica, a contestação, a recusa, a negação. 

A epistemologia aqui assumida é a que mantém fundamento nos 

pressupostos do materialismo histórico dialético, sobretudo suas categorias9 de 

contradição, totalidade, historicidade, trabalho e práxis, como expressão de uma 

concepção de mundo do pesquisador, fundada no “imperativo do modo humano de 

produção social da existência” (FRIGOTTO, 1991, p. 75). 

Este imperativo de que nos fala Frigotto (1991) é explicitado no excerto que 

se encontra em Marx (2009, p. 125-126): 

 

As relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. 
Adquirindo novas forças produtivas, os homens transformam o seu 
modo de produção e, ao transformá-lo, alterando a maneira de 
ganhar a sua vida, eles transformam todas as suas relações sociais. 
O moinho movido pelo braço humano nos dá a sociedade com o 
suserano; o moinho movido a vapor dá-nos a sociedade com o 
capitalista industrial. 
Os mesmos homens que estabeleceram as relações sociais de 
acordo a sua produtividade material produzem, também, os 
princípios, as ideias, as categorias de acordo com as suas relações 
sociais. Assim, essas ideias, essas categorias são tão pouco eternas 
quanto as relações que exprimem. Elas são produtos históricos e 
transitórios. 
 

                                            
9
  Netto  (2011, p. 46) esclarece o conceito de categorias segundo Marx: “As categorias ‘exprimem [...] formas de 

modo de ser, determinações de existência, frequentemente aspectos isolados de [uma] sociedade 
determinada’ – ou seja: elas são objetivas, reais (pertencem à ordem do ser – são categorias ontológicas); 
mediante procedimentos intelectivos (basicamente, mediante a abstração), o pesquisador as reproduz 
teoricamente (e, assim, também pertencem à ordem do pensamento – são categorias reflexivas). Por isso 
mesmo, tanto real quanto teoricamente, as categorias são históricas e transitórias: as categorias próprias da 
sociedade burguesa só têm validez plena no seu marco” (grifos do autor). 
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Do texto de Marx destaca-se importante tese sobre o caráter provisório e 

mutante da vida humana, bem como do conhecimento. Os homens é que fazem sua 

história a partir do que encontram como produto da atividade da geração 

antecedente. Não podendo escolher, originalmente, a forma social a que pertencem 

e nem as forças produtivas, posto que adquiridas, os homens, contudo, podem 

transformá-las (MARX, 2009). 

Corroboram esta posição Souza, Magalhães e Guimarães (2011, p. 45), ao 

considerarem a perspectiva ontológica do materialismo histórico dialético, 

relativamente ao mundo, à sociedade, ao homem: 

 

o mundo é inacabado, está em constante construção e 
transformação. A sociedade é condicionada pelos contextos 
econômico, político e cultural, passível de ser transformada pela 
ação do homem. O homem, por sua vez, é um ser histórico e social, 
inserido em um determinado contexto. 
 
 

Esta visão de mundo, sociedade e homem é a que pode produzir um 

conhecimento que se possa denominar materialista, histórico e dialético. É esse 

conhecimento, que busca interpretar o real concreto por meio das categorias 

ontológicas e reflexivas, que pode potencializar a ação para a transformação do real. 

Essas categorias, sendo produzidas pelos homens de acordo com suas relações 

sociais, da mesma forma que essas relações mudam, transformam-se. Isso põe em 

evidência o caráter sempre contextualizado histórica e socialmente e inacabado do 

conhecimento, bem como a importância das categorias como “instrumento de 

compreensão de uma realidade social concreta” (CURY, 1985, p. 21). Mas, não só 

de compreensão; também de transformação. 

 

As categorias se inserem nesse contexto da práxis. Pretendem ser 
consideradas tanto no processo da realidade que as produz, quanto 
na sua utilização como instrumentos de análise em vista de uma 
ação social transformadora, já que a análise também faz parte dessa 
ação (CURY, 1985, p. 26, grifo do autor). 
 
 

Em relação aos aspectos onto-epistemológicos, a concepção de mundo 

materialista dialética concebe a realidade como existência real independente das 

ideias e do pensamento do pesquisador, que pode ser apreendida subjetivamente 

pela mediação do método. “Este constitui-se numa espécie de mediação no 
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processo de apreender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e 

transformação dos fenômenos sociais” (FRIGOTTO, 1991, p. 77). 

Netto (2011, p. 52), ao referir-se ao método de Marx, sustenta: 

 

[...] para Marx, o método não é um conjunto de regras formais que se 
“aplicam” a um objeto que foi recortado para uma investigação 
determinada nem, menos ainda, um conjunto de regras que o sujeito 
que pesquisa escolhe, conforme a sua vontade, para “enquadrar” o 
seu objeto de investigação. Recordemos a passagem de Lenin que 
citamos: Marx não nos entregou uma lógica, deu-nos a lógica d’O 
capital. Isto quer dizer que Marx não nos apresentou o que “pensava” 
sobre o capital, a partir de um sistema de categorias previamente 
elaboradas e ordenadas conforme operações intelectivas: ele (nos) 
descobriu a estrutura e a dinâmica reais do capital; não lhe “atribuiu” 
ou “imputou” uma lógica: extraiu da efetividade do movimento do 
capital a sua (própria, imanente) lógica – numa palavra, deu-nos a 
teoria do capital: a reprodução ideal do seu movimento real (grifos do 
autor). 
 
 

O que isso releva é que o método materialista histórico dialético implica a 

imersão do pesquisador no objeto para “extrair” dele, tanto quanto seja possível, as 

múltiplas determinações concretas que o constituem. Isto exige, primeiro, manter a 

postura de que falava Frigotto (1991), e empreender uma investigação em 

profundidade para apreensão da totalidade (não do tudo) e da historicidade de que é 

feito o objeto. 

A compreensão dialética da totalidade implica o reconhecimento das relações 

entre as partes e o todo e as partes entre si. Não quer dizer todos os fenômenos, 

fatos e nem a soma deles. De acordo com Cury (1985, p. 36): “o conceito de 

totalidade implica uma complexidade em que cada fenômeno só pode vir a ser 

compreendido como um momento definido em relação a si e em relação aos outros 

fenômenos”. E ainda: 

 

Na totalidade, cada realidade e cada esfera dela são uma totalidade 
de determinações, de contradições atuais ou superadas. Cada esfera 
da realidade está aberta para todas as relações e dentro de uma 
ação recíproca com todas as esferas do real (CURY, 1985, p. 35). 
 
 

Contradição e totalidade são categorias que se remetem reciprocamente, de 

acordo com Cury (1985). A contradição, para além de ser uma categoria reflexiva, é 

categoria ontológica, própria do movimento do real. Ela “sempre expressa uma 
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relação de conflito no devir do real. Essa relação se dá na definição de um elemento 

pelo que ele não é. Assim, cada coisa exige a existência do seu contrário, como 

determinação e negação do outro” (CURY, 1985, p. 30). Nesse movimento dialético 

do real é que se encontra a possibilidade da transformação, do novo, que se 

“inscreve ao mesmo tempo no homem e nas relações que este mantém com o 

mundo e com os outros homens” (idem, p. 31). 

Totalidade e contradição são, pois, categorias indispensáveis para apreender-

se o real como histórico. A historicidade, como categoria do método dialético, implica 

o reconhecimento da ação do homem no processo de produção de sua vida. Nesse 

processo, o homem, pela práxis, cria a totalidade concreta, isto é, a realidade de sua 

existência. Esse reconhecimento leva à negação de uma realidade imutável, 

estática, dada, com existência em si mesma, ao mesmo tempo em que aponta para 

a possibilidade da mudança, da transformação do real, o “possível” de que fala Cury 

(1985). É na historicidade do fenômeno que se pode encontrar o sentido da práxis. 

Se há uma “metodologia” que possa derivar desses pressupostos, 

poderíamos explicitá-la nos termos que encontramos em Netto (2011, p. 42-43): 

 

Como bom materialista, Marx distingue claramente o que é da ordem 
da realidade, do objeto, do que é da ordem do pensamento (o 
conhecimento operado pelo sujeito): começa-se “pelo real e pelo 
concreto”, que aparecem como dados; pela análise, um e outro 
elementos são abstraídos e, progressivamente, com o avanço da 
análise, chega-se a conceitos, a abstrações que remetem a 
determinações as mais simples. [...]. Com efeito, depois de alcançar 
aquelas “determinações mais simples”, “teríamos que voltar a fazer a 
viagem de modo inverso, até dar de novo com [o concreto], mas 
desta vez não como uma representação caótica de um todo, porém 
como uma rica totalidade de determinações e relações diversas” 
(grifos do autor, acréscimo meu). 
 
 

O que este método possibilita ao sujeito é o conhecimento teórico, que nada 

mais é do que o conhecimento do concreto, o concreto pensado. Este constitui a 

realidade, mas, como afirma Netto (2011, p. 44), “não se oferece imediatamente ao 

pensamento: deve ser reproduzido por este e só ‘a viagem de modo inverso’ permite 

esta reprodução” (grifo do autor). 
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Para Frigotto (1991, p. 75), 

 

A dialética situa-se, então, no plano da realidade, no plano histórico, 
sob a forma da trama de relações contraditórias, conflitantes, de leis 
de construção, desenvolvimento e transformação dos fatos. 
O desafio do pensamento – cujo campo próprio de mover-se é o 
plano abstrato, teórico – é trazer para o plano do conhecimento essa 
dialética do real. 
 
 

No esforço de apreender esse movimento da forma mais completa possível é 

que se dá o trabalho do pensamento: fazer progredir da abstraticidade à 

concreticidade, o que significa realizar o movimento de ida e volta – detour – entre 

parte e todo, fenômeno e essência, totalidade e contradição, objeto e sujeito. 

 

Esse detour implica necessariamente ter como ponto de partida os 
fatos empíricos que nos são dados pela realidade. Implica, em 
segundo lugar, superar as impressões primeiras, as representações 
fenomênicas destes fatos empíricos e ascender ao seu âmago, às 
suas leis fundamentais. O ponto de chegada será não mais as 
representações primeiras do empírico ponto de partida, mas o 
concreto pensado. Essa trajetória demanda do homem, enquanto ser 
cognoscente, um esforço e um trabalho de apropriação, organização 
e exposição dos fatos (FRIGOTTO, 1991, p. 79). 
 
 

O ponto de chegada será, pois, o conhecimento da realidade histórica, o 

conhecimento teórico sobre determinado objeto. Nas palavras de Kosik (1976, p. 

45), este é “[...] um processo de apropriação teórica – isto é, de crítica, interpretação 

e avaliação dos fatos – processo em que a atividade do homem, do cientista é 

condição necessária ao conhecimento objetivo dos fatos”. 

Entretanto, a consideração de que o conhecimento teórico do real é o ponto 

de chegada não deve levar a entender que o processo de conhecer se encerra aí. A 

opção pelo método materialista histórico dialético implica sua intencionalidade, 

expressa na categoria de práxis. 

 
A teoria materialista histórica sustenta que o conhecimento 
efetivamente se dá na e pela práxis. A práxis expressa, justamente, a 
unidade indissolúvel de duas dimensões distintas, diversas no 
processo de conhecimento: a teoria e a ação. A reflexão teórica 
sobre a realidade não é uma reflexão diletante, mas uma reflexão em 
função da ação para transformar (FRIGOTTO, 1991, p. 81, grifos do 
autor). 
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Mas, transformar o quê? Qual a ambição de um pesquisador, relativamente à 

transformação, tomando a dialética materialista histórica como postura e método? 

A primeira transformação é a da própria consciência. Acompanhando as 

“vozes” que falam a Frigotto (1991), encontramos Gramsci (1978, p. 18), cientista 

político, para quem a transformação da consciência requer “uma atitude polêmica e 

crítica, como superação da maneira de pensar precedente e do pensamento 

concreto existente (ou mundo cultural existente). E, portanto, antes de tudo, como 

crítica do ‘senso comum’” (grifo do autor). Para Gramsci, ainda: 

 

Pela própria concepção de mundo pertencemos sempre a um 
determinado grupo, precisamente o de todos os elementos sociais 
que partilham de um mesmo modo de pensar. Somos conformistas 
de algum conformismo. Somos sempre homem-massa ou homens 
coletivos. O problema é o seguinte: qual tipo histórico do 
conformismo e do homem-massa do qual fazemos parte? 
(GRAMSCI, 1978, p. 18). 
 
 

Ter clareza de quem se é e qual lugar social ocupa é o primeiro passo para 

realização de rupturas necessárias a transformações. Contudo, isto não se dá de 

forma espontânea, casuística. Gadotti (2003, p. 67) esclarece: 

 

A ação revolucionária se estende a toda a sociedade enquanto 
unidade orgânica, chegando a todos os seus níveis e segmentos: o 
proletariado não conquista a sua consciência de classe apenas 
operando sobre si mesmo, mas fazendo política. Esse, porém, não é 
um processo espontâneo. O proletariado, o trabalhador em geral, 
não chega espontaneamente à consciência de classe, à consciência 
política, à teoria revolucionária. Por isso, há necessidade de uma 
educação e sobretudo de uma educação política. Consciência de 
classe significa domínio da teoria revolucionária e esta nasce da 
assimilação crítica das posições mais avançadas da cultura burguesa 
e da sua consequente superação. Por isso o trabalhador precisa da 
escola e hoje, precisamente, da escola burguesa que lhe é negada. 
Daí o papel estratégico da escola, dos educadores e intelectuais nas 
sociedades em transição, papel determinante na construção da 
consciência da classe do trabalhador (grifo do autor). 
 
 

Do excerto podemos extrair inferência que remete a figura do pesquisador ao 

do educador. O pesquisador também educa. Ao fazê-lo, contribui ou para 

manutenção ou para transformação da ordem social, dependendo de seu 

posicionamento político. 
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Nesse sentido, chega-se à outra transformação visada. Uma investigação que 

se orienta na perspectiva da práxis não pretende menos do que transformar a 

realidade. Ela vai além daquilo que Marx (1845) criticou dos filósofos, em sua tese XI 

sobre Feuerbach: a interpretação do mundo. 

Contudo, essa transformação precisa de ser compreendida nos marcos de 

uma pesquisa. A transformação da realidade não se dá de forma direta ou imediata 

pela pesquisa. A pesquisa, no campo das ciências humanas e sociais, tal como o 

trabalho docente, é de natureza teórica. É trabalho não-material, mediação no seio 

das práticas sociais mais amplas. E é práxis, na medida em que ela ultrapassa a 

afirmação do dado e expressa compromisso com a ruptura das relações sociais sob 

a égide do capitalismo, gerador de desigualdades e injustiças. 

Isso aponta para um fato inconteste na consideração da pesquisa: não existe 

neutralidade. O pesquisador está implicado no sentido da manutenção da ordem ou 

da mudança. Almeida e Silva (2013, p. 29), analisando o papel da pesquisa no 

campo das políticas educacionais e considerando o caráter reprodutor/transformador 

da pesquisa, afirmam: 

 
As pesquisas são formas rigorosas de produção do conhecimento 
para subsidiar e orientar as políticas educacionais, mas também para 
mistificá-las, justificá-las ou questioná-las, desmistificá-las e mesmo 
denunciá-las, propondo aperfeiçoamentos ou mesmo supressão das 
mesmas. As pesquisas podem vincular-se tanto com a formulação 
das políticas quanto com a resistência a elas, associando-se muitas 
vezes às forças de dominação e manipulação do consenso ou então 
às bases democráticas da gestão como campo de luta dos 
trabalhadores em educação. 
 
 

Uma transformação social, pois, ainda que não se origine na educação, 

tampouco pode ocorrer sem ela. A consciência de classe é necessária no processo 

de transformação da realidade. E a pesquisa pode e deve contribuir nesse sentido. A 

pesquisa orientada pela teoria materialista dialética cumpre papel de “educadora de 

classe” ao constituir-se crítica da cultura burguesa e ao objetivar a construção de um 

conhecimento com autonomia e transformador, adquirindo um sentido de 

reflexividade epistemológica emancipadora (MAGALHÃES, 2013). 

Se a pesquisa produz conhecimento teórico sobre a realidade, este 

conhecimento, para ser transformador, necessita de ser crítico e questionador da 

realidade presente. O papel desse conhecimento é o de negar o dado, o aparente, 
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de colocar sob suspeita o que se intitula real. Ao fazê-lo, ele se torna “força 

produtiva prática”. 

Para Adorno (2003, p. 2), a crítica é que pode “erguer a pedra sob a qual 

incuba o monstro”. O “monstro” aqui refere-se a tudo aquilo que mascara a 

realidade, opacizando nossa visão das condições e forças que produzem a realidade 

tal como ela se mostra. Importa conhecê-la por dentro e esclarecê-la, como 

condição primeira para seu enfrentamento. 

Como esclarece Gadotti (2003, p. 40), “a dialética pode ser entendida como 

crítica, crítica dos pressupostos, crítica das ideologias e visões de mundo, crítica de 

dogmas e preconceitos. A tarefa da dialética é essencialmente crítica” (grifo do 

autor). Contudo, a crítica por si mesma não oferece garantia de transformações, 

como advertiu Frigotto (1991, p. 81): 

 
No processo dialético de conhecimento da realidade, o que importa 
fundamentalmente não é a crítica pela crítica, o conhecimento pelo 
conhecimento, mas a crítica e o conhecimento crítico para uma 
prática que altere e transforme a realidade anterior no plano do 
conhecimento e no plano histórico-social. 
 
 

O que faz com que a crítica seja transformadora – ou revolucionária, para 

usar uma expressão marxiana – é a opção de classe (GADOTTI, 2003). Ao 

esclarecer a realidade sob a perspectiva da classe trabalhadora (proletariada), o 

“possível” se mostra como negação do existente. “Minando as estruturas 

capitalistas”, ao descortinar e desmascarar suas estruturas e formas de atuação 

sobre as consciências e os “corpos” dos trabalhadores, a teoria dialética é, por isso 

mesmo, práxis. 

É com base nos pressupostos teórico-metodológicos da teoria materialista 

histórico dialética, pois, que busquei compreender os sentidos construídos e postos 

em circulação sobre o mal-estar e o bem-estar docente, intencionando manter 

afastadas concepções arraigadas que atuam com dicotomias fixas e as concebem 

em termos de causa e efeito ou de determinante e determinado. Importa saber como 

tais efeitos se manifestam na docência e nos docentes, quais suas contradições 

internas e externas, quais seus condicionamentos históricos, e como podem ser 

confrontados em vista das transformações desejáveis. 

O trabalho que resultou da pesquisa se estrutura em quatro capítulos, além 

da introdução e do destinado às considerações finais. No primeiro capítulo 
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apresento concepção do trabalho docente, a partir da categoria de práxis, e 

contextualização da prática universitária na configuração que tomou a universidade 

brasileira induzida pelas mudanças políticas e educacionais iniciadas nos anos 

1990. Reuni contribuições de autores que discutem essas mudanças e seus 

impactos na universidade e no trabalho docente, de uma perspectiva crítica e com 

acento na face que se mostra mais suscetível à adesão ao projeto neoliberal de 

sociedade. Apresento, também, reflexão sobre a profissionalização docente que se 

pôs em curso no bojo dessas reformas e as necessidades formativas do docente 

universitário para uma educação contra-hegemônica. O objetivo com essa discussão 

foi esclarecer e compreender o contexto em que se exerce a docência que têm 

produzido e agudizado o mal-estar docente e impossibilitado (ou não?) a construção 

ou reforço do bem-estar docente. 

Os segundo e terceiro capítulos destinei à descrição e análise da produção 

investigada, com atenção aos objetivos (ii) e (iii) aqui propostos. No segundo, 

exponho revisão dos conceitos de mal-estar e de bem-estar docente construídos por 

José Manuel Esteve Zaragoza e Saul Neves de Jesus, que foram os autores mais 

citados nas dissertações e teses com relação a esses conceitos, tendo em vista a 

apreensão de sua historicidade. Apresento, ainda, descrição e análise da produção 

selecionada e investigada, no tocante aos seus aspectos teórico-metodológicos, 

destacando: os problemas de investigação, os objetivos e as opções de método e 

procedimentais da pesquisa. No terceiro, descrevo as concepções de mal-estar e de 

bem-estar docente dos pesquisadores e dos sujeitos pesquisados e suas 

proposições de enfrentamento ao mal-estar docente e de construção/reforço do 

bem-estar docente. 

No quarto capítulo, pela análise das articulações dos sentidos discursivos 

sobre o mal-estar e o bem-estar docente com as mudanças sociais, políticas e 

educacionais iniciadas nos anos 1990, apresento o fechamento da resposta ao 

problema, expondo a compreensão dos sentidos de docência que os trabalhos 

investigados me permitiram construir. Destaco dois sentidos aos quais chamei 

“docência resiliente” e “docência contestatória”. 

E, por fim, em considerações finais, que intitulei O concreto pensado e a 

poesia inacabada, realizo o balanço do percurso investigativo e seus resultados. 



1 O TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

O objeto desta tese são os sentidos discursivos sobre mal-estar e bem-estar 

docente produzidos nas dissertações e teses dos programas de pós-graduação em 

educação brasileira. Tomando estes trabalhos como ponto de partida – o concreto 

real – busco compreender – como concreto pensado – o professor universitário e os 

fatores que configuram o trabalho docente na atualidade e que condicionam os 

efeitos de mal-estar e bem-estar vividos pelos docentes. 

A abordagem ao tema “professor universitário”, condizente com a opção 

metodológica adotada, exige que se o tome na sua relação com a totalidade, que diz 

respeito, em primeiro lugar, ao trabalho, e, em segundo, a um tipo de trabalho, 

realizado em determinado locus e ethos, que permite atribuir a alguém o qualificativo 

de docente universitário. 

O trabalho é categoria fundamental neste estudo, pois, da perspectiva 

materialista histórica dialética, o trabalho é condição ontológica da existência 

humana. É pelo trabalho que o homem se torna homem. Ao atuar sobre a natureza, 

o homem a converte “numa obra e numa realidade humanas. Por essa razão, 

compreende-se o trabalho como uma atividade cujo conteúdo constitui a vida 

genérica do homem” (RESENDE, 2009, p. 52). 

Mal-estar e bem-estar docente só têm sentido, pois, se considerado aquilo 

que os qualifica: o trabalho docente. Em se tratando do professor universitário, é 

preciso que se adense na totalidade, buscando compreender o trabalho docente 

realizado na universidade, o que exige refletir sobre as condições que lhe estão 

postas. 

Assim sendo, neste capítulo, proponho apresentar as bases conceituais e de 

contexto que permitirão a leitura das dissertações e teses, em busca de 

compreender os sentidos discursivos construídos sobre o mal-estar e o bem-estar 

docente em referência ao professor universitário e suas articulações com as 

mudanças sociais e políticas que atingiram a educação superior a partir dos anos 

1990 e os sentidos de docência produzidos, tendo a práxis como referência. 
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1.1 O trabalho docente: demarcação onto-epistemológica 

 

 

O trabalho docente, de um modo geral e do ponto de vista filosófico, é 

concebido, nesta tese, como práxis – investigativa, ética e política –, na condição de 

mediação no seio da prática social global. Sendo uma das manifestações da 

educação – que, por sua vez, é uma forma específica de práxis –, o trabalho 

docente compartilha de sua histórica e complexa finalidade que é a de mediar o 

processo de constituição do ser humano. A compreensão do trabalho docente como 

práxis exige explicitar o entendimento de práxis bem como o de mediação. 

Segundo Vásquez (2007, p. 237), 

 

[...] a práxis se nos apresenta como uma atividade material, 
transformadora e ajustada a objetivos. Fora dela, fica a atividade 
teórica que não se materializa, na medida em que é atividade 
espiritual pura. Mas, por outro lado, não há práxis como atividade 
puramente material, isto é, sem a produção de finalidades e 
conhecimentos que caracteriza a atividade teórica. 
 
 

A atividade prática é caracterizada pela realidade e objetividade da matéria-

prima sobre a qual se age bem como pelos meios e instrumentos utilizados na ação 

e pelos resultados alcançados. Na atividade prática, o homem atua sobre uma 

realidade – natural ou humana – existente independentemente de sua consciência, 

com a finalidade de transformá-la para satisfação de determinada necessidade. Da 

transformação que se opera nessa “matéria-prima” resulta nova realidade que passa 

a subsistir objetivamente e independentemente dos sujeitos que a criaram 

(VÁSQUEZ, 2007). 

Quanto à atividade teórica, esta se distingue da atividade prática em razão de 

seu objeto, finalidades, meios e resultados. 

 

Seu objeto ou matéria-prima são as sensações ou percepções – ou 
seja, objetos psíquicos que só têm uma existência subjetiva – ou os 
conceitos, teorias, representações ou hipóteses que têm uma 
existência real. A finalidade imediata da atividade teórica é elaborar 
ou transformar idealmente, e não realmente, essa matéria-prima, 
para obter, como produtos, teorias que expliquem uma realidade 
presente, ou modelos que prefigurem idealmente uma realidade 
futura. A atividade teórica proporciona um conhecimento 
indispensável para transformar a realidade, ou traça finalidades que 
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antecipam idealmente sua transformação, mas num e noutro caso 
fica intacta a realidade efetiva. As transformações levadas a cabo 
pela atividade teórica com relação a esta – passagem de uma 
hipótese a uma teoria, e desta a outra teoria melhor fundamentada – 
são transformações ideais: das ideias sobre o mundo, mas não do 
mundo mesmo (VÁSQUEZ, 2007, p. 232-233). 
 
 

Do exposto deriva o seguinte entendimento: a teoria tem sua autonomia, sua 

especificidade em relação à prática, mas seu significado, na perspectiva da práxis 

vasqueziana, só pode ser elaborado se tomado em relação de interdependência 

com a prática. Se se exclui a ação sobre o mundo, a teoria permanece apenas ideia 

e não práxis. A prática, por sua vez, só pode ser entendida como práxis se 

considerada a teoria como elemento indispensável para sua realização. “Toda práxis 

é atividade, mas nem toda atividade é práxis” (VÁSQUEZ, 2007, p. 219), na medida 

em que esta não se realiza sem se conduzir a partir de dupla direção: teórica e 

prática. 

Konder (1992, p. 115-116) corrobora esse entendimento ao afirmar: 

 

A práxis é a atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se 
afirmam no mundo, modificando a realidade objetiva e, para poderem 
alterá-la, transformando-se a si mesmos. É a ação que, para se 
aprofundar de maneira mais consequente, precisa de reflexão, do 
autoquestionamento, da teoria; é a teoria que remete à ação, que 
enfrenta o desafio de verificar seus acertos e desacertos, cotejando-
os com a prática. [...]. A teoria é um momento necessário da práxis; e 
essa necessidade não é um luxo: é uma característica que distingue 
a práxis das atividades meramente repetitivas, cegas, mecânicas, 
“abstratas”. [...]. A práxis é a atividade que, para se tornar mais 
humana, precisa ser realizada por um sujeito mais livre e mais 
consciente. Quer dizer: é a atividade que precisa da teoria (grifo do 
autor). 
 
 

Sem esses dois “momentos” – teoria e prática – diferenciados, mas 

inseparáveis, não se pode falar em práxis. Ela é compreendida, assim, como uma 

atividade humana teórico-prática que se realiza para operar transformações, 

necessitando, para isto, de elementos cognoscitivos e teleológicos condutores da 

ação. Tais elementos são específicos da teoria. Mas a práxis, conquanto seja 

atividade do homem, pode não ser “tão” humana, quando o sujeito que a realiza não 

seja “mais” livre e “mais” consciente. 

Uma atividade sem teoria, por mais sofisticada que seja – como a que as 

abelhas realizam, por exemplo –, é puramente mecânica, “animal”, “prisioneira de 
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certa condição biológica”. A teoria, atributo do humano, vincula-se à liberdade 

humana numa via de mão dupla: tanto se necessita de liberdade para o exercício da 

teoria, quanto se necessita dela para se exercer liberdade. A liberdade de que se 

fala, obviamente, é a liberdade de consciência.  Ao refletirmos, interrogarmos sobre 

os sentidos que damos às nossas ações, tomamos consciência da direção que 

nossas práticas conduzem e avaliamos se pretendemos seguir adiante. Adorno 

(1995) advertia que, no âmbito dos movimentos sociais, a prática, sem o concurso 

da teoria, resulta “cega e arbitrária”, e se conduz pelo ativismo irrefletido das massas 

sem “face” (ADORNO, 1995). Repetindo Vásquez (2007, p. 116): “A práxis é a 

atividade que, para se tornar mais humana, precisa [...] da teoria”. 

O conceito de práxis remete à ideia de trabalho. O trabalho, na perspectiva 

marxiana, é uma atividade eminentemente humana por meio da qual o homem cria, 

recria e transforma suas condições de existência e produz sua hominização, 

adequando suas ações a finalidades – que existem como produtos da consciência 

de um homem social, como diria Vásquez (2007) – e a objetivos que visam à 

transformação do mundo natural e social e da própria natureza humana. 

Para o alcance dos objetivos esperados, o homem trabalha material e 

espiritualmente, ou seja, cria e recria objetos, formas, coisas, signos, palavras, 

ideias, conhecimentos, técnicas, modos de ação. Essas criações, a um tempo, vêm 

satisfazer às suas necessidades – imediatas ou não – e, a outro, vêm se constituir 

na herança cultural e histórica, necessária à produção e sistematização de novos 

“produtos” materiais e espirituais, com os quais o homem vai produzindo sua 

existência e construindo sua humanidade individual e genérica (VÁSQUEZ, 2007). 

A atividade humana somente se constitui como práxis à medida que produz 

transformação objetiva e material de uma dada realidade – mundo natural e social. A 

efetivação da práxis requer a concorrência das forças naturais do homem e da sua 

capacidade de pensar, idealizar, projetar, prever finalidades para a ação, isto é, 

requer que o homem ponha em movimento sua capacidade teórico-prática. Essa 

capacidade é verificada nas criações que o homem produziu ao longo de sua 

história, sejam derivadas de sua atividade produtiva material ou de sua atividade 

científica e cultural. Essas criações, assimiladas e apropriadas pelo sujeito, 

possibilitam a produção do homem pelo homem ou, dito de outra forma, possibilitam 

a humanização dos homens. 
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É exatamente nesse processo de “produção do homem”, ou de sua 

hominização, que o trabalho docente realiza seu sentido. Ao intervir no processo de 

formação e constituição do ser humano, na condição de mediação entre a teoria e a 

prática, ou seja, mediando a relação entre o indivíduo e o saber historicamente 

construído e as ações que se realizam no seio da prática social global, é que o 

trabalho docente reveste-se do sentido de práxis. 

Se tomarmos o conceito mais restrito de prática objetiva e material, não 

podemos situar imediatamente aí o trabalho docente, porque neste nem a finalidade, 

a matéria-prima, os instrumentos de trabalho e seu produto têm caráter material. 

Antes, sua finalidade imediata (tornar possível ao aluno a compreensão da 

realidade), sua matéria-prima (a consciência do aluno), seu instrumento (os 

conhecimentos produzidos pelo conjunto dos homens ao longo da história e 

sistematizados para sua apropriação), e seu produto (a consciência transformadora 

do aluno) são de natureza teórica (RIBEIRO, 1991). 

Por essa razão, o trabalho docente insere-se na categoria de trabalho 

produtivo não-material, trabalho como mediação (LIBÂNEO, 1990). Isto porque se 

caracteriza mais predominantemente como atividade teórica, cuja referência não é 

diretamente a prática, mas o saber sistematizado, produzido pelos homens em 

decorrência de sua atividade prático-material e tornado herança cultural que, 

assimilada e apropriada pelos sujeitos, tem a potência de desenvolver e sustentar a 

produção de novos saberes e a própria atividade material. 

Todavia, considerar o trabalho docente como trabalho não-material não o 

reduz a uma atividade puramente teórica e, portanto, não-prática. Ele é atividade 

prática, na medida em que deriva da atividade produtiva e se liga ao trabalho 

material – fundamento a partir do qual se constituem as demais atividades humanas 

– e se orienta a cumprir exigências do e para o processo de trabalho, 

materializando, assim, a teoria, por seu trabalho de mediação. 

Essa mediação se dá por meio do ensino. Este, nas palavras de Libâneo 

(1993, p. 116), “[...] como atividade teórica, atua na transformação de estados 

mentais, de ideias, de conceitos. Atua de forma indireta na transformação da 

realidade”. Pelo caminho do conhecimento, possibilita ao aluno “empreender ações 

materiais transformadoras”. Tal mediação provê o sujeito, que se relaciona com o 

mundo objetivo mediado pela prática, de elementos não-materiais – conhecimentos, 
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ideias, valores, atitudes, sentimentos, signos – que só podem ser apropriados por 

meio da práxis educativa e que são necessários à prática transformadora. 

Nesse processo de transformações, não somente o aluno é afetado, mas 

também o professor. Vejamos o que diz Guimarães (2009a, p. 6) sobre o ensino: 

 

[...] este é um conceito que aponta para uma atividade com 
resultados ideais; não se pode esquecer das inúmeras mediações 
que a facilitam, dificultam e até impossibilitam; – quando nos 
referimos à “mediação” do professor não significa que o ensino seja 
um processo formativo que exclua o professor. Entendemos que esta 
é uma atividade educativa, é uma prática social da qual ninguém sai 
imune. Nem professor, nem aluno. Enfim, trata-se de uma práxis – 
atividade teoricamente fundamentada (pensa-se a teoria; recria, 
inventa-se a prática e se pensa enquanto sujeito) (grifos do autor). 
 
 

O que se evidencia desta afirmação é que o trabalho educativo entendido na 

perspectiva da práxis é transformador, por definição. Transforma o aluno, transforma 

o professor. Isto porque o professor não é apenas “mediador”, mas é também 

“mediado” pelas relações que estabelece na e para a realização do seu trabalho. O 

professor é um sujeito histórico situado. Assim sendo, ele é, ao mesmo tempo, 

herdeiro de um projeto de educação dentro de um modelo societal específico e, pela 

negação deste projeto, intérprete de outro projeto educativo vislumbrando a 

transformação da realidade social. 

Na perspectiva da práxis, a intencionalidade educativa não pode lograr outra 

finalidade senão a transformação, a mudança qualitativa das condições objetivas 

que possam servir à emancipação dos sujeitos e, consequentemente, à 

transformação da própria sociedade. 

O trabalho docente é, assim, compreendido como práxis educativa que se 

situa como mediação no seio da prática social global, na forma de prática não-

material entre a idealização do resultado da ação e o resultado mesmo, ou ainda, 

entre a teoria e a prática. É o trabalho compreendido como produção humana com 

potencialidade para realizar transformações nas práticas sociais mais amplas. 

A ideia de transformação que preside a compreensão que se busca aqui é 

aquela referida à sociedade de classes em que se vislumbra e se persegue a 

mudança social em favor da classe trabalhadora, visando a romper com as relações 

de exploração e sujeição do homem pelo homem na produção da existência 

humana. 
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Para compreender os limites e possibilidades desta potencialidade, é preciso 

interrogar sobre o contexto em que o trabalho docente se materializa, no caso desta 

tese, a universidade brasileira. Como a universidade brasileira se apresenta na 

atualidade? Da forma como está organizada e estruturada, quais implicações 

sobrevêm ao trabalho docente? Como este se concretiza em vista do conceito de 

práxis? Responder a estas questões será o movimento discursivo nas próximas 

seções. 

 

 

1.2 A universidade brasileira após os anos 1990 

 

 

A escolha por este recorte se dá em razão de ter sido esta a época histórica 

em que importantes mudanças de ordem econômica ocorreram no mundo, com 

consequências diretas sobre amplas esferas da sociedade brasileira, sobretudo, a 

educacional. 

O Estado brasileiro, a partir da década de 1990, com o governo de Fernando 

Collor de Mello (1990–1992), introduziu reformas estruturais no país – como a 

abertura da economia que se concretizava nas privatizações; a modernização do 

Estado; o ajuste monetário – que foram sendo adotadas pelos governos posteriores 

na trilha das mudanças que vinham ocorrendo no mundo globalizado sob a égide da 

afirmação e adoção do “capitalismo como sistema econômico e da democracia como 

regime político” (PEIXOTO, 2010, p. 3). 

Tal sistema e tal modelo político, ao mesmo tempo que inspiraram as 

reformas de Estados nacionais em todo mundo, constituíram-se nos principais 

objetivos a serem alcançados pelas reformas que vieram a ser implementadas. 

Conquanto a globalização da economia e a democratização em larga escala 

estivessem a conduzir reformas em todo o mundo, Peixoto (2010, p. 3) ressalta que 

“isto não significa dizer, no entanto, que todos os países abraçaram o capitalismo 

como sistema econômico definitivo, e a democracia como modelo final de regime 

político”. Se o fenômeno de reformas foi globalizante, não o foram as características 

destas reformas (SHIROMA, 2004; OLIVEIRA; CATANI, 2011). 



C a p í t u l o  1  | 48 

 

No caso brasileiro, as reformas seguiram o sentido do fortalecimento da 

economia capitalista e do fortalecimento da hegemonia10 burguesa. As reformas 

introduzidas na década de 1990 e os movimentos de forças de adesão e resistência 

da sociedade política e civil culminaram com a reestruturação do Estado e, 

consequentemente, de sua sociabilidade. 

 

De modo geral, pode-se afirmar que a história política do Brasil a 
partir dos anos 1990 tem sido a história de recomposição, 
consolidação e aprofundamento da hegemonia da burguesia 
brasileira nesse contexto de mudanças qualitativas na organização 
do trabalho e da produção e da reestruturação do Estado no 
capitalismo monopolista internacional e nacional. Essa história tem 
sido também a história de tentativas de segmentos minoritários das 
forças políticas de esquerda de manterem viva a utopia socialista, em 
face da adesão cada vez mais significativa de segmentos da classe 
trabalhadora a postulados e ações neoliberais da Terceira Via11, que 
fundamentam a nova pedagogia da hegemonia (NEVES, 2005, p. 
89). 
 
 

Não obstante a existência de grupos de resistência e oposição a essas 

reordenações da hegemonia burguesa, o fato é que os representantes da burguesia 

no poder têm conseguido manter a hegemonia e configurar o Estado de acordo com 

seus interesses. Como isto vem se concretizando? 

No contexto do capitalismo monopolista, o Estado se define como “instância 

reguladora e organizadora do modo de produção capitalista”, servindo, dessa 

maneira, “aos desígnios das classes sociais que dele se apossam e através dele 

exercem a hegemonia legitimadora da dominação” (CURY, 1985, p. 55). O Estado, 

                                            
10

    Em Neves (2013, p. 2), o conceito de hegemonia “na acepção gramsciana designa um complexo processo de 

relações vinculadas ao exercício do poder nas sociedades de classes, que se materializa na assimilação, 
pelo conjunto da sociedade, como sua, a concepção de mundo e as práticas políticas e culturais de uma 
classe ou fração de classe particular”. Em Gadotti (2003, p. 70): “A hegemonia é ao mesmo tempo ideologia 
da classe dirigente, concepção do mundo difundida em todas as camadas sociais e direção ideológica da 
sociedade. A hegemonia da classe dominante supõe que esta classe produza seus intelectuais, cuja função é 
garantir o consenso da sociedade”. 

 
11

   Neves  (2013) explicita: “Neoliberalismo de Terceira Via é uma expressão utilizada pelo Coletivo de estudos 

de Política Educacional, para indicar as atualizações efetivadas no projeto neoliberal a partir de meados da 
década de 1990” (p. 2). “O neoliberalismo de Terceira Via fundamenta-se na junção de princípios do 
neoliberalismo com princípios da social-democracia, conciliando – o inconciliável, na prática – mercado e 
justiça social para o desenvolvimento de um capitalismo de face humana que prioriza a inclusão dos 
discriminados culturalmente, a iniciativa individual ou grupista na resolução dos grandes problemas sociais e 
a expansão do poder aquisitivo dos miseráveis como estratégias de legitimação social” (p. 5). “Terceira Via é 
um conceito criado por Antony Giddens (2001) para caracterizar um projeto político que se coloca como uma 
alternativa entre o neoliberalismo ortodoxo e a social-democracia clássica. Para este autor, não é necessário 
denominar esse projeto de Terceira Via. Ele pode ser chamado de social-liberalismo ou mesmo de 
neodesenvolvimentismo. O que importa não é a nomenclatura adotada, mas o emprego de suas diretrizes 
nos desenvolvimentos dos projetos econômicos e político-sociais contemporâneos” (p. 6). 
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assim “apossado”, acaba por ser confundido com a sociedade política, fazendo crer 

que haveria uma separação entre sociedade política e sociedade civil e que ambas 

possuam projetos necessariamente diferenciados. 

Ora, na concepção de Estado, tomada de Gramsci, não existe essa 

separação; sociedade civil e sociedade política compõem o Estado ampliado. Na 

explicação de Cury (1985, p. 56), o Estado é “a união dialética da sociedade civil 

com a sociedade política, da hegemonia com a coerção”, cabendo à primeira a 

“função de hegemonia” e à segunda a “função de dominação (normas, leis, polícia, 

exército, cadeia, etc.)”. O que se tem em vista com a hegemonia e com a dominação 

é sempre a manutenção do poder das classes dirigentes.  

Esclarecendo essas relações, Almeida e Silva (2013, p. 39) afirmam: 

 
[...] de acordo com a noção de Estado ampliado, as relações entre a 
sociedade civil e a política se mesclam podendo ocorrer apenas que, 
numa determinada situação, uma prevaleça sobre a outra. Contudo 
elas estão implicadas, pois não é possível submeter os governados 
apenas através da força, um mínimo de persuasão e consenso 
sempre está presente. 
 
 

Desse modo, o Estado se materializa como a reciprocidade ou a 

indissociabilidade entre sociedade política e civil na luta pela hegemonia de 

interesses diversos, nem sempre antagônicos, nem sempre convergentes. Nessa 

relação de forças, a sociedade civil se define, não sem ambiguidade, como 

“educanda” do Estado educador e “educadora” no seio das classes dirigidas. De 

arena de luta de interesses e de projetos políticos conflitantes, se transforma em 

“espaço de prestação de serviços sociais e de conciliação dos inúmeros conflitos 

sociais” (NEVES, 2013, p. 5). 

É o tipo de sociabilidade burguesa, cuja consolidação vem-se dando, 

conforme Neves (2005, p. 91), “[...] na medida em que o Estado brasileiro, enquanto 

Estado educador, redefine suas práticas de obtenção do consentimento ativo e/ou 

passivo do conjunto da população brasileira”. Para a autora, a reforma na 

aparelhagem estatal feita pelos neoliberais no poder introduziu “na nova ossatura 

material do Estado as atividades não exclusivas”, viabilizando a “naturalização da 

relação público-privado na execução das políticas sociais e a efetivação de uma 

nova forma de gestão governamental, baseada na avaliação dos resultados das 

políticas estatais”. A inclusão destas atividades deu início “à prática das ‘parcerias’, 
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hoje generalizada e assimilada pela maioria da população e pela quase totalidade 

das forças políticas atuantes no país” (NEVES, 2013, p. 5, grifos da autora). 

A sociedade civil, convencida da relevância das práticas adotadas pelo 

Estado em favor dos interesses públicos, passa a atuar como “parceira” da 

sociedade política na defesa de “objetivos comuns” relacionados aos interesses das 

classes subalternas. 

É preciso ressaltar, porém, que estes objetivos existem, mas só se tornam 

“comuns” na medida em que são estratégicos para manter o Estado como a classe 

dirigente o quer. Cury (1985, p. 57), a despeito da defasagem temporal, esclarece: 

 

[...] para que a classe dirigente apresente o Estado como organismo 
do povo em sua totalidade [representação como universal e acima 
das classes sociais], necessita fazê-lo tomar a seu cargo alguns dos 
interesses dos grupos dominados. E isso possibilita que certas leis 
que atendem a alguns interesses das classes subalternas se 
convertam em instrumento de consentimento. A força se faz também 
ideológica já que a representação das leis deve ser interiorizada por 
indivíduos, a fim de que se converta em hábito e costume (acréscimo 
meu). 
 
 

É desse modo que a sociedade civil passa a atuar como “pedagoga” do que 

Neves (2005) chamou “pedagogia da hegemonia”. Isto se dá “por meio de 

diversificadas e complementares ações com vistas à obtenção do consenso da 

sociedade e de reeducação ético-política, individual e coletiva, dos cidadãos 

brasileiros”, cujo objetivo é alterar o equilíbrio “da correlação de forças entre os 

projetos societais em disputa nos anos 1980” (NEVES, 2005, p. 99). 

Analisando essas ações, a autora esclarece: 

 

O primeiro grupo de ações dirige-se à formação de valores para nova 
sociabilidade e ao incentivo a uma participação voltada para a 
mobilização política pautada em soluções individuais; o segundo 
dirige-se à repolitização dos aparelhos privados de hegemonia da 
classe trabalhadora rebaixando o nível de consciência política 
atingido nos anos 1980, do nível ético-político para o econômico-
corporativo; o terceiro refere-se ao estímulo à criação de novos 
sujeitos políticos coletivos, dedicados à defesa de interesses extra-
econômicos e à execução das políticas sociais governamentais 
(NEVES, 2005, p. 99). 
 
 

Essas ações articuladas viabilizam a materialização da “pedagogia da 

hegemonia”, definida por Neves (2005) como uma “estratégia”, por meio da qual o 
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Estado – em sua acepção ampliada – busca adesão da sociedade civil ao adotar 

práticas que atendam pragmaticamente a necessidades imediatas de maior parcela 

da população mais pobre e que sirvam aos interesses do capitalismo global. 

Assim é que encontramos, no âmbito das políticas sociais, os “programas de 

responsabilidade social”, o Programa Comunidade Solidária, o Programa Fome 

Zero, como catalisadores do “consenso ativo/passivo do conjunto da sociedade”. 

Desse modo, o Estado consegue implementar projetos e programas que, embora 

sejam combatidos por grupos discordantes de políticas desta natureza, considerada 

“paliativa”, encontram pouca resistência por parte de parcelas da sociedade civil 

organizada. Isso se sustenta no argumento de que tais programas são, do ponto de 

vista pragmático, eficientes no combate à fome e à pobreza, cuja erradicação é 

condição para o desenvolvimento do país e de sua equiparação aos países mais 

desenvolvidos economicamente12. 

As reformas que se fizeram ao longo do período que se inicia na década de 

1990 até, pelo menos, nos primeiros anos do primeiro mandato de governo do 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva (Lula)13, segundo Neves (2005), consolidaram o 

projeto de sociabilidade neoliberal. Reconfigurou-se a participação civil nas decisões 

políticas e incentivou-se o encaminhamento de ações sociais que, de certa forma, 

“desonera” o Estado como provedor principal de direitos sociais como saúde e 

educação, para falar de dois setores em que a presença da iniciativa privada se faz 

cada vez mais acentuada e onde o Estado é cada vez mais requerido, o que pode 

estar a indicar sua ausência. 

Para construir essa sociabilidade, preconiza-se formar o novo homem 

coletivo: solidário e envolvido com causas sociais mais amplas. Para Neves (2005, 

p. 95), o governo Lula, no plano econômico, veio mantendo “a mesma política 

econômica monetarista de seu antecessor” e, no plano político, veio “tentando 

consolidar a formação do novo homem coletivo indispensável ao projeto de 

sociabilidade neoliberal da Terceira Via”. Isso, de certa forma, repercutiu nas 

políticas educacionais que vieram orientar a formação deste homem coletivo e 

tensionar a relação de forças em disputa por projetos diferenciados de homem e de 

sociedade. 

                                            
12

 Note-se que esta ideia vigora até os dias atuais pelo slogan do governo Dilma: “País rico é país sem pobreza”. 
 
13

 Lula governou o Brasil em dois mandatos: o primeiro compreendeu os anos 2003–2006 e o segundo, os anos 

    2007–2010. 
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As mudanças incidiram, sobretudo, nas relações de trabalho, produzindo 

importantes consequências para a educação nacional. Desde Fernando Henrique 

Cardoso (FHC)14, as reformas educacionais mantêm os princípios norteadores que 

apontam para a construção desse novo homem. Conforme Neves (2005, p. 105), 

 

[...] as reformas educacionais brasileiras já implementadas ou em 
processo de implementação visam, do ponto de vista técnico, à 
formação de um homem empreendedor e, do ponto de vista ético-
político, à formação de um homem colaborador, características 
essenciais do intelectual urbano na atualidade, nos marcos da 
hegemonia burguesa. Esse intelectual urbano de novo tipo a ser 
formado pelo sistema educacional sob a hegemonia burguesa na 
atualidade deverá apresentar uma nova capacitação técnica, que 
implique uma maior submissão da escola aos interesses e 
necessidades empresariais e uma nova capacidade dirigente, com 
vistas a “humanizar” as relações de exploração e dominação 
vigentes (grifo da autora). 
 
 

As reformas educacionais, elaboradas para responder à crise do sistema 

capitalista e em consonância com as recomendações dos organismos 

internacionais15, a exemplo do que ocorre em outros países da América Latina, 

levaram à diminuição do Estado na gestão dos “direitos básicos”, entre eles a 

educação, e impactaram a universidade, alterando sua identidade de instituição 

social e comprometendo tanto a forma como o produto de suas atividades 

essenciais – o ensino, a pesquisa e a extensão –, de forma a lhe dar “o” sentido e 

razão para existir na contemporaneidade, a saber: 

 
a universidade relevante passa a ser aquela que pode ser útil, 
flexível, empreendedora, operacional e inovadora e que, além disso, 
desenvolve as competências requeridas pelo mercado de trabalho, 
assegurando, pelo menos em tese, maior empregabilidade 
(FERREIRA; OLIVEIRA, 2011, p. 41). 

                                            
14

    FHC também governou o Brasil em dois mandatos: o primeiro, nos anos 1995–1998, e o segundo, nos anos 

1999–2002. 
 
15

    Para Maués (2008, p. 21), os organismos internacionais não só recomendam, como “passaram a estabelecer 

os paradigmas do conhecimento que deveria ser produzido, bem como o novo papel a ser desempenhado 
por essas instituições”. Esclarece: “A Reforma da Educação Superior tem estado presente nas Agendas dos 
governos da América Latina de forma marcante, a partir da última década do século passado e dos primeiros 
anos do terceiro milênio. O destaque dado a esse nível de ensino não é ao acaso. Ele faz parte de um arranjo 
internacional que indica a importância da educação para o desenvolvimento dos países e que tem no 
documento Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad (CEPAL, 1992), o 
grande inspirador dessas mudanças. Mas, não apenas as recomendações cepalinas têm incidido sobre as 
‘novas’ concepções de educação e a vinculação com o desenvolvimento. Outros organismos internacionais 
como o Banco Mundial (BM), a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 
Organização Mundial do Comércio (OMC) e mesmo a Comissão Europeia (CE) também vêm contribuindo 
efetivamente com uma ‘nova ordem educacional mundial’” (LAVAL, 2003, grifos da autora). 
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Ferreira e Oliveira (2011, p. 41-42) explicam que as universidades 

 

[...] vêm sendo cada vez mais constrangidas pelo Estado e pelo 
mercado a transitarem de um referencial mais acadêmico, em que a 
educação superior é vista como bem público e direito social, para um 
referencial mais economicista, baseado numa visão que acentua o 
pragmatismo, a competição e a privatização. [...] as universidade têm 
sido levadas a abandonar, em grande parte, seu tradicional papel no 
desenvolvimento da alta cultura, na construção do conhecimento e 
na formação acadêmico-profissional-cidadã como bens públicos, 
tendo em vista a adoção do mercado como referência de seu pensar, 
de sua produção e de sua gestão. 
 
 

Porém, é preciso ressaltar com Oliveira e Catani (2011, p. 19) que, embora se 

evidenciem a subordinação e o condicionamento da universidade à determinada 

lógica externa, implicando “em maior comprometimento com a sociedade de 

mercado, com o campo econômico” e tendendo, assim, “cada vez mais à 

reprodução do próprio espaço social”, a ruptura e a transformação social são 

possibilidades reais. 

Dado o caráter contraditório da universidade, determinadas práticas 

“transgressoras ou inovadoras podem associar-se ao movimento histórico e soldar-

se organicamente à transformação da ordem vigente, fazendo com que a 

‘reprodução ceda lugar à transformação’”. Isso é possível pelo conhecimento “dos 

mecanismos de dominação que leva à reprodução” (OLIVEIRA; CATANI, 2011, p. 20 

e 21, grifo dos autores). 

Esse entendimento põe em evidência o papel da teoria na formação dos 

sujeitos que se desejam críticos. É dessa forma que a teoria pode concorrer para a 

práxis: ao esclarecer e desvelar a realidade, ela permite aos sujeitos empreenderem 

rupturas e transformações com modelos societais considerados injustos16. 

Mas a universidade, ainda conforme os autores, sendo uma “instituição social, 

científica e educativa singular”, se produz historicamente, em cada tempo e espaço, 

integrando, cada vez mais, a estrutura de poder social, pela sua vinculação a 

                                            
16

   Considero oportuno um esclarecimento. Concordando com Oliveira e Catani (2011), não se pode dizer que a 

práxis educacional materialize, sem contradições, os projetos das reformas e das práticas educativas. É 
preciso considerar o movimento dialético que introduz reformas ao mesmo tempo em que cria as condições 
de sua contestação. Exemplo disso são os movimentos sociais, com suas reivindicações e luta por projetos 
alternativos, bem como as pesquisas acadêmicas que atuam na contramão da hegemonia, por meio da 
crítica e contestação. Alinhando-se com essas pesquisas, o posicionamento político aqui assumido e o 
referencial teórico adotado conduzem a que se enfatizem o movimento das reformas e seus nexos com as 
formas de dominação, material e simbólica, que se exercem sobre a sociedade por meio das políticas 
educacionais. 

 



C a p í t u l o  1  | 54 

 

projetos e programas de governo em vista do desenvolvimento econômico e/ou 

social. 

Essa produção, na modernidade, é marcada por estratégias de 
conservação ou de subversão da ordem ou da realidade social. 
Valendo-se do modelo napoleônico e humboldtiano, a universidade 
ampliou seu relacionamento com a sociedade, com o Estado e com o 
mercado, ora para acentuar a reprodução no campo social, ora para 
formular ou vincular-se a projetos de transformação social. 
Vivenciando esse dilema, muitas vezes, acaba comprometendo ou 
negando sua própria existência (OLIVEIRA; CATANI, 2011, p. 21, 
grifo dos autores). 
 
 

Considerando, então, o caráter contraditório da universidade e das forças em 

disputa que abriga, e sem pretender seguir a tendência “analítica homogeneizante”, 

que toma a universidade como um tipo único de instituição que define a totalidade 

da educação superior no país (OLIVEIRA; CATANI, 2011)17, podemos, no entanto, 

afirmar que a universidade brasileira dos anos 2013 pode, ainda, ser compreendida 

tal como Chauí (2003) e Sguissardi (2004) a denominaram no início dos anos 2000. 

Conforme estes autores, em decorrência das reformas educacionais iniciadas 

nos anos 1990, a universidade brasileira passa a adotar um modelo de organização 

social ou de universidade neoprofissional, heterônoma, operacional e competitiva, 

com forte comprometimento de sua função social emancipadora. 

A primeira consideração importante a fazer sobre a configuração da 

universidade atual diz respeito à transformação sofrida com a reforma do Estado 

realizada pelo governo FHC. Chauí (2003, p. 24) a explicita nos seguintes termos: 

 

De fato, essa reforma, ao definir os setores que compõem o Estado, 
designou um desses setores como setor de serviços não exclusivos 
do Estado e nele colocou a educação, a saúde e a cultura. Essa 
localização da educação no setor de serviços não exclusivos do 
Estado significou: a) que a educação deixou de ser concebida como 
um direito e passou a ser considerada um serviço; b) que a educação 
deixou de ser considerada um serviço público e passou a ser 
considerada um serviço que pode ser privado ou privatizado. Mas 
não só isso. A reforma do Estado definiu a universidade como uma 
organização social e não como uma instituição social. 

                                            
17

  A propósito das diversas tipologias para as universidades encontradas na literatura, Oliveira e Catani (2011) 

apresentam algumas: universidades de pesquisa e universidades de ensino; universidades plenas, potenciais 
ou nominais; universidades modernas ou pós-modernas; universidades como instituições sociais ou como 
organizações; universidades neo-profissionais, heterônomas e competitivas. Para Ferreira e Oliveira (2011, p. 
41), “[...] a construção de novas concepções de universidades, de sua diversificação institucional e, ainda, de 
finalidades sociais que passam a ser vistas como necessárias”, resulta do ajustamento exigido das 
universidades no contexto das “aceleradas transformações emanadas do processo de mundialização e 
acumulação flexível do capital, da reconfiguração dos estados e, consequentemente, das políticas públicas”. 
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Isto porque, de acordo com Chauí (1999, s/p), essa reforma tem como 

pressuposto ideológico básico o seguinte: “o mercado é portador de racionalidade 

sociopolítica e agente principal do bem-estar da República”. Com base nesse 

pressuposto, “a Reforma encolhe o espaço público democrático dos direitos e amplia 

o espaço privado não só ali onde isso seria previsível – nas atividades ligadas à 

produção econômica –, mas também onde não é admissível – no campo dos direitos 

sociais conquistados”. 

A educação é alçada, assim, à condição de serviço que pode ser prestado por 

qualquer entidade ou organização que demonstre interesse e capacidade de geri-la 

sob a lógica do mercado. Flexibilização, competitividade e eficiência são conceitos-

chave que vão dar sentido à universidade que se assume como organização. 

A definição da universidade como organização social incide sobre aspectos 

muitos importantes da universidade, com comprometimento de sua autonomia, da 

docência e da pesquisa. Sem desconsiderar os processos internos de luta e 

disputas por projetos distintos e contra-hegemônicos, ao assumir essa definição, sua 

autonomia é substituída pela heteronomia; a docência sofre esvaziamento de sua 

marca essencial – a formação; e a pesquisa tem modificadas sua função e razão de 

ser. 

A heteronomia é visível na intensificação e diversificação do trabalho 

impostas por exigências do mercado que reduz o trabalho intelectual à produção de 

insumos e serviços que tenham utilidade prática imediata. A autonomia, por sua vez, 

 

[...] se reduz à gestão de receitas e despesas, de acordo com o 
contrato de gestão pelo qual o Estado estabelece metas e 
indicadores de desempenho, que determinam a renovação ou não 
renovação do contrato. A autonomia significa, portanto, 
gerenciamento empresarial da instituição e prevê que, para cumprir 
as metas e alcançar os indicadores impostos pelo contrato de 
gestão, a universidade tem “autonomia” para “captar recursos” de 
outras fontes, fazendo parcerias com as empresas privadas (CHAUÍ, 
1999, s/p, grifos da autora). 
 
 

A docência passa a ser entendida como “transmissão rápida de 

conhecimentos, consignados em manuais de fácil leitura para os estudantes, de 

preferência, ricos em ilustrações e com duplicata em CD-ROM” (CHAUÍ, 2003, p. 7). 

A formação reduz-se ao simples treinamento ou “adestramento” para o uso de 

técnicas a serem empregadas de acordo com as exigências das empresas. Formar 
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passa a significar preparar para o mercado de trabalho. E de preferência, 

contingentes cada vez maiores, em pouco tempo, com menos custos. 

A pesquisa deixa de ser conhecimento de algo, para o que a investigação, a 

reflexão, a crítica, a descoberta, a invenção e a criação são imprescindíveis, e passa 

a ser 

uma estratégia de intervenção e de controle de meios ou 
instrumentos para a consecução de um objetivo delimitado. [...], é um 
survey de problemas, dificuldades e obstáculos para a realização de 
um objetivo, e um cálculo de meios para soluções parciais e locais 
para problemas e obstáculos locais. O survey recorta a realidade de 
maneira a focalizar apenas o aspecto sobre o qual está destinada a 
intervenção imediata e eficaz (CHAUÍ, 2003, p. 7). 
 
 

Assim concebida a pesquisa, não somente se reduz a soma de investimento 

no trabalho intelectual como se diminui a razão do tempo. Importa saber o que se 

produz, quanto produz e com que custo e tempo. Mais produção útil às empresas e 

menos custos é o que se espera da pesquisa numa organização. 

As diferenças estruturais entre uma organização e uma instituição são dadas 

por Chauí (2003, p. 6): a primeira define-se como “prática social determinada de 

acordo com sua instrumentalidade”, referida “ao conjunto de meios (administrativos) 

particulares para obtenção de um objetivo particular”, e a “operações definidas como 

estratégias balizadas pelas ideias de eficácia e de sucesso” na busca de 

cumprimento do objetivo que a define; é uma administração, regida pelas “ideias de 

gestão, planejamento, previsão, controle e êxito”, sem discussão nem 

questionamento de sua “própria existência, sua função, seu lugar no interior da luta 

de classes”, pois “ela sabe (ou julga saber) por que, para que e onde existe”, ou 

seja, aceita “como dado bruto sua inserção num dos pólos da divisão social, e seu 

alvo não é responder às contradições, e sim vencer a competição com seus 

supostos iguais”; sua referência normativa e valorativa é ela mesma, “num processo 

de competição com outras que fixaram os mesmos objetivos particulares”. 

Já a instituição “está referida a ações articuladas às ideias de reconhecimento 

externo e interno, de legitimidade interna e externa”; “aspira à universalidade”, tendo 

“a sociedade como princípio e referência normativa e valorativa”, percebendo-se 

“inserida na divisão social e política” e buscando “definir uma universalidade 

(imaginária ou desejável) que lhe permita responder às contradições impostas pela 

divisão”. 
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Constrangida pela forma atual do capitalismo18, que põe em xeque todas as 

instituições sociais, questionando sobre sua eficácia frente às mudanças contínuas e 

inesperadas do mundo contemporâneo, a universidade se viu obrigada a justificar 

sua existência, demonstrando sua capacidade de adaptação às mudanças 

requeridas pela nova forma do capital. Isto se deu pelas sucessivas redefinições de 

suas finalidades e modos de relacionamento com a sociedade e com o Estado. 

De acordo com Chauí (1999, s/p), “A passagem da universidade da condição 

de instituição à de organização [...] ocorreu em duas fases sucessivas, [...]. Numa 

primeira fase, tornou-se universidade funcional; na segunda, universidade 

operacional”. 

Enquanto a universidade clássica estava focada no conhecimento, a 

universidade funcional tem como foco o mercado de trabalho. Importa-lhe preparar 

mão de obra altamente qualificada no menor tempo possível. Para isso, altera 

currículos, programas e atividades, dando celeridade ao processo “formativo” dos 

estudantes, separando cada vez mais a docência e a pesquisa. 

Já a universidade operacional, sob os princípios da produtividade e 

flexibilidade, 

está voltada para si mesma [...]. Regida por contratos de gestão, 
avaliada por índices de produtividade, calculada para ser flexível, a 
universidade operacional está estruturada por estratégias e 
programas de eficácia organizacional e, portanto, pela particularidade 
e instabilidade dos meios e objetivos. Definida e estruturada por 
normas e padrões inteiramente alheios ao conhecimento e à 
formação intelectual, está pulverizada em microrregiões que ocupam 
seus docentes e curvam seus estudantes a exigências exteriores ao 
trabalho intelectual (CHAUÍ, 1999, s/p). 
 
 

Já se disse com Oliveira e Catani (2011, p. 31) que “o sistema de educação 

superior é bastante heterogêneo, composto por instituições públicas e privadas, de 

distintos tamanhos, e com interesses muitas vezes díspares e contraditórios”. Isto 

afasta qualquer possibilidade de se tomar a universidade pelo viés de um modelo 

único e que seja expressivo do conjunto das instituições de educação superior. 

No entanto, a análise de Sguissardi (2004, p. 33) nos permite perceber a 

construção de uma universidade brasileira que possa ser identificada por um modelo 

                                            
18

  Chauí (2003, p. 7) esclarece que  a  forma  atual  do  capitalismo  “se  caracteriza  pela  fragmentação  da 

produção, da dispersão espacial e temporal do trabalho, da destruição dos referenciais que balizavam a 
identidade de classe e as formas da luta de classes. A sociedade aparece como uma rede móvel, instável, 
efêmera de organizações particulares definidas por estratégias particulares e programas particulares, 
competindo entre si”. 
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– a que o autor chama “novo” – e que “irá de fato adquirir cada vez mais forma e 

conteúdo, a partir de meados dos anos 90”. 

 
Ainda que jamais se tenha firmado no país um modelo típico de 
universidade brasileira, pode-se inferir que, a cada época, esta se 
apresentou com muitos traços de algum modelo ideal ou idealizado 
dentre os predominantes nos países centrais. Hoje, entretanto, talvez 
seja mais seguro afirmar que ocorre uma contraditória superposição 
de modelos universitários e, simultaneamente, o trânsito para uma 
universidade – “pública” e privada – neoprofissional, heterônoma e 
competitiva (SGUISSARDI, 2004, p. 44, grifo do autor). 
 
 

Até chegar ao modelo em transição, Sguissardi (2004), tomando alguns 

critérios – associação ensino e pesquisa (e extensão) e a integração de um conjunto 

de unidades (faculdades, institutos, centros etc.) – e indicadores – regime de 

trabalho do corpo docente; estrutura de produção e divulgação científica; 

qualificação docente para a pesquisa; pós-graduação stricto sensu consolidada etc. 

– afirma que o que se pode “facilmente demonstrar é que se está em presença de 

uma dualidade ou superposição de modelos” (p. 42). Esses modelos referem-se aos 

clássicos napoleônico e humboldtiano ou neonapoleônico e neo-humboldtiano, cujos 

critérios e indicadores estão dados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Características dos modelos napoleônico e humboldtiano 

 

Napoleônico/neonapoleônico Humboldtiano/neo-humboldtiano 

 ausência de estruturas de pesquisa e 
pós-graduação stricto sensu 
consolidada; 

 presença de estruturas de produção científica 
e de pós-graduação stricto sensu consolidada 
e reconhecida; 

 presença majoritária de docentes em 
regime de tempo parcial ou horista e 
sem qualificação pós-graduada que 
habilite para a pesquisa; 
 

 presença majoritária de docentes em regime 
de tempo integral e com qualificação pós-
graduada que habilite para a pesquisa;  

 isolamento das unidades ou porque 
únicas ou porque agregadas apenas 
formalmente; 
 

 integração das unidades em torno de projetos 
comuns de ensino e pesquisa; 

 dedicação quase exclusiva a 
atividades de ensino; 
 

 associação de pesquisa (e extensão) em 
diferentes níveis;  

 estrutura administrativo-acadêmica 
voltada para a formação de 
profissionais etc. 

 estrutura administrativo-acadêmica voltada 
para a formação de profissionais e para a 
formação de pesquisadores na maioria das 
áreas do conhecimento. 

Fonte: (SGUISSARDI, 2004, p. 41). 
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Sguissardi (2004), combatendo a “falácia” da tese da existência de um 

modelo “único, homogêneo, engessado, manietando a expansão e o 

desenvolvimento da educação superior no país, [...] brandida pelos que se opõem à 

associação ensino-pesquisa-extensão e à organização prioritária das IES como 

universidades” (p. 43, grifos do autor), analisa que os indicadores acima 

 

servem para demonstrar, ilustrativamente, que esses dois modelos 
se fazem presentes, em escalas muito variáveis, em cada uma das 
IES do subsistema e que podem ambos estar presentes e se 
superporem numa mesma instituição, nada autorizando a afirmação 
de que o problema da educação superior no país é, antes e tudo, a 
existência de um modelo único de organização centrado na 
indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, conforme preconiza a 
Constituição Federal (SGUISSARDI, 2004, p. 43). 
 
 

Nota-se que a universidade não se firmou em um modelo exclusivo, ou 

melhor, não se firmou no modelo neo-humboldtiano, a despeito da Lei constitucional. 

A expansão diversificada e diferenciada, inspirada na ideia de “flexibilização” de tal 

suposto modelo, por meio da qual foram criadas instituições que se organizaram de 

forma diferenciada da forma universitária, permitiu não só a superposição dos 

modelos nas IES, como constrangeu a educação superior a transitar para um 

modelo “novo”, a que Sguissardi (2004) denomina neoprofissional, heterônomo e 

competitivo. 

As características deste “modelo” podem ser assim resumidas: a faceta 

neoprofissional do modelo diz respeito à ênfase numa profissionalização sem 

pesquisa (e sem extensão). Seria uma espécie de resgate das escolas profissionais 

da época do Império e de modelo napoleônico, cujo objetivo, atualizado, é formar o 

profissional para atender às exigências do mercado de trabalho. 

A faceta heterônoma diz respeito ao “empoderamento” dos setores externos 

(mercado e Estado avaliador e controlador) às universidades para definir e impor 

sua lógica e interesses. De um modelo centrado – real ou idealmente – na 

autonomia administrativa e de gestão financeira passa-se ao modelo centrado na 

heteronomia. Sguissardi (2004, p. 48) explica: 

 
O modelo heterônomo não significaria que a universidade passa a 
ser subitamente governada por atores extra-universitários, mas que 
sua prática cotidiana (sua funções, prioridades e organização interna, 
suas atividades, estrutura de prêmios e penas etc.) estaria cada vez 
mais subsumida pela lógica do mercado e do Estado. 



C a p í t u l o  1  | 60 

 

A faceta competitiva está relacionada diretamente à heteronomia e como 

consequência desta. Importa, neste modelo, fortalecer o poder competitivo 

econômico das universidades, implicando redução de custos e aumento e 

otimização dos “serviços” que cabe a esta universidade prestar: produtos e 

processos inovadores; currículos adaptados às exigências do mercado, visando à 

preparação dos estudantes para o trabalho; gerência do trabalho institucional e 

docente baseado em critérios de eficiência empresarial (SGUISSARDI, 2004). 

Analisando o período de 1994 a 2001, Sguissardi (2004) identifica os 

indicadores que comprovam esta transição de modelo universitário: 

 

 o aumento do número de IES privadas, especialmente das com fins lucrativos, 

em contrapartida à diminuição do número de IES públicas; 

 a evolução do montante de matrículas no setor privado em muito adiante do 

setor público; 

 a distribuição regional desigual de IES privadas, por razões de clientela, renda e 

lucro, e o aumento da disputa deste setor por clientela pagante; 

 a redução do financiamento público para as universidades públicas, com 

comprometimento de sua subsistência; 

 o estabelecimento de mecanismos de desmonte ou inviabilização da autonomia 

administrativa e de gestão financeira, bem como o estabelecimento de critérios 

de competividade entre os docentes/pesquisadores tais como a Gratificação de 

Estímulo à Docência (GED); 

 o incentivo à criação e à disseminação ampla das Fundações Privadas de Apoio 

Institucional nas IES públicas, federais e estaduais, com suspeita de desvio e 

aplicação indevida de verbas, desviando as finalidades das IES públicas; 

 a retirada gradativa do Estado da manutenção e expansão do setor público 

federal. 

 

Esses indicadores, embora se refiram ao início dos anos 2000, ainda são 

presentes uma década depois, com algumas variações, como é o caso da expansão 

da educação pública (OLIVEIRA; CATANI, 2011; FERREIRA, 2012) e aumento de 

recursos públicos para as instituições federais de educação superior com reflexos no 
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aumento do quadro docente e servidores técnicos e expansão dos campi 

(FERREIRA, 2012). 

Considerando-se dados recolhidos por Oliveira e Catani (2011, p. 27), a 

expansão da rede federal da educação superior, que teve início em 2003, com a 

criação de campi pelo interior do país, elevou o número de municípios atendidos, 

passando de “114 em 2003 a 237 até o final de 2011”, tendo sido criadas, desde o 

início, “13 novas universidades e mais de 100 novos campi que possibilitaram a 

ampliação de vagas e a criação de novos cursos de graduação” 19. 

Essa expansão pode ser considerada o diferencial das políticas adotadas pelo 

governo Lula (2003–2010) em relação ao seu antecessor FHC (1995–2002), 

demonstrando alteração na condução da política com maior presença do Estado 

tanto no âmbito da economia quanto no das políticas sociais. Contudo, de acordo 

com Ferreira (2012, p. 465), 

 

A reforma da educação superior efetivada no governo Lula optou 
pela continuidade de várias diretrizes adotadas pelo governo FHC, 
ao priorizar como papel fundamental das universidades a perspectiva 
de seu retorno econômico para a sociedade brasileira; ao incentivar a 
diferenciação e a competição das universidades federais por 
recursos e na gestão estratégica; ao apoiar parcerias público-
privadas, inovação tecnológica e venda de serviços; ao conferir 
centralidade aos sistemas de avaliação e regulação. 
 
 

Detendo-se nessa expansão, Oliveira e Catani (2011, p. 27) afirmam que a 

forma escolhida para efetivá-la foi a “diversificação e a diferenciação institucional”, 

bem como o “crescimento do setor privado”, a “interiorização e ampliação das vagas 

nas universidades federais e ainda pela ampliação da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica”. 

A diversificação e a diferenciação, de acordo com os autores, foram a 

alternativa encontrada para resolver o problema da disparidade entre crescimento da 

demanda e oferta efetiva de vagas nas universidades e para atender ao disposto 

                                            
19

  Segundo Ferreira  (2012),  a  presidenta  Dilma  (2011) “iniciou  seu  governo reafirmando a continuidade do 

programa de expansão da educação superior do governo Lula mediante o anúncio da construção de 4 novas 
universidades federais, da criação de 47 novos campi universitários e de 208 novos IFs”. Quanto à expansão 
da rede federal de educação profissional (IF), o MEC anuncia que “está investindo mais de R$ 1,1 bilhão” 
nesta expansão. “Atualmente, são 354 unidades e mais de 400 mil vagas em todo o país. Com outras 208 
novas escolas previstas para serem entregues até o final de 2014 serão 562 unidades que, em pleno 
funcionamento, gerarão 600 mil vagas”.  

      Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=2> 
Acesso em: fev. 2014.  



C a p í t u l o  1  | 62 

 

constitucional (artigo 208 da Constituição Federal de 1988) de que “o acesso da 

educação superior deve ocorrer ‘segundo as capacidades de cada um’” (OLIVEIRA; 

CATANI, 2011, p. 28, grifo dos autores). De certa forma, essa alternativa retira a 

centralidade da universidade de pesquisa como referência para a expansão de todo 

o sistema, considerada onerosa demais para cumprir as metas de ampliação do 

acesso. Assim, conforme os autores, fez-se no Brasil o que em outros países da 

Europa e América Latina já fazem há algum tempo. 

Mas em que consistem essa diversificação e essa diferenciação? Neves 

(2013) explica que constituem o conjunto de instituições que comporiam o 

“subsistema de educação terciária”, definida pela Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) como 

 

um nível ou uma etapa de estudos posteriores de educação 
secundária [...] que se efetivariam em instituições de educação 
terciária como universidades públicas e privadas, institutos de 
educação superior e politécnicos, assim como em outros tipos de 
cenários como escolas secundárias, locais de trabalho ou cursos 
livres, através da tecnologia informática e grande variedade de 
entidades públicas e privadas (NEVES, 2013, p. 10). 
 
 

Esclarece, ainda, que a estruturação desse subsistema foi uma resposta dos 

neoliberais no poder para dar “maior organicidade ao crescimento exponencial de 

um ensino fragmentado e privatista por eles impulsionado e, simultaneamente, uma 

maneira de promover a aceleração dessa expansão, por esses denominada de 

‘massificação’20” (NEVES, 2013, p. 10, grifo da autora). 

Fávero e Sguissardi (2012, p. 70-71) alertam para uma questão importante ao 

se discutir a expansão da educação superior. Primeiro, chamam a atenção para o 

fato de essa diferenciação ser um dado de natureza histórica e social e que as 

instituições universitárias sempre tiveram seus “projetos, propostas de criação e 

formas de existir também diferentes”, o que, de certa forma, explica “o porquê da 

não existência de um modelo único de universidade no país”, ou seja, a universidade 

concebida “como centro de criação de conhecimento novo, de produção de ciência, 

de tecnologia e de cultura, cuja marca deverá ser a qualidade”. Contudo, asseveram: 

                                            
20

  “Massificação” é um conceito utilizado pelos “neoliberais no poder mundial” para designar e indicar tendência 

de expansão da educação do subsistema de educação terciária, como alternativa de solução para a 
disparidade entre crescimento da demanda e oferta (NEVES, 2013, p. 10). 
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esse dado histórico “não deve ser usado como argumento para justificar, reforçar ou 

legitimar os desníveis e a ausência de qualidade em termos acadêmico-científicos 

no desempenho de muitas dessas instituições”. E, ainda: “a preservação das 

diferenças institucionais não pode prescindir de critérios do que seja uma instituição 

universitária, suas finalidades e funções”. 

Considerando a “criação do conhecimento novo”, pela pesquisa, como 

finalidade primordial da universidade e de suas unidades, os autores esclarecem 

que sua disseminação “deve ocorrer por meio do ensino, da extensão e de outras 

formas de divulgação”, nas diversas áreas do conhecimento. Todavia, esse é um 

desafio que ainda não se concretizou, pois “nem todas as instituições universitárias 

no país se aproximam ou possuem as condições básicas para o alcance desse 

objetivo” e nem “sempre a relação essencial ensino/pesquisa é efetivamente parte 

integrante do projeto das universidades no país” (FÁVERO; SGUISSARDI, 2012, p. 

70). 

Assim devem ser entendidos os limites da expansão. Não basta que ela 

oportunize o acesso ao nível superior, a graduações rápidas e focadas na 

empregabilidade. Necessita-se oportunizar a formação. Esta, no entender de Fávero 

e Sguissardi (2012, p. 79), “deve se processar pelo ensino, pela comunicação das 

bases necessárias às atividades profissionais, num processo de transmissão do 

essencial em termos culturais e científicos”.  Para isso, é imprescindível que se 

provejam os meios e as condições materiais. Do contrário, concluem os autores: 

 

o ensino num ambiente onde não se faz pesquisa, numa 
universidade sem laboratórios, com bibliotecas precárias e, 
sobretudo, sem o indispensável pessoal qualificado para a produção 
do conhecimento, tende a se tornar deficiente e ultrapassado. Não 
passará, em geral, de um ensino livresco, de uma repetição daquilo 
que outras pessoas produziram ou escreveram (FÁVERO; 
SGUISSARDI, 2012, p. 79). 
 
 

Não obstante a verificação de alguns elementos de alterações nas políticas 

educacionais do governo Lula (2003–2010) em relação ao governo FHC (1995–

2002), ambas mantêm, em comum, alinhamento com as demandas do mercado 

como principal referencial para a expansão nesse nível de ensino. 

Analisando a política para a educação superior do governo Lula (2003–2010), 

Ferreira e Oliveira (2011, p. 51) afirmam que esta “vem permitindo certa 
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aproximação [...] com a nova dinâmica introduzida pelo Processo de Bolonha21”. 

Explicam: 

No caso brasileiro, verifica a predominância da oferta de educação 
superior por meio do setor privado, apesar de o governo Lula ter 
incrementado, sobretudo em seu segundo mandato (2007–2010), a 
expansão da rede federal, com o oferecimento de vagas gratuitas, ao 
mesmo tempo em que incentivou as IFES a atingirem metas de 
desempenho para obterem financiamento extra, fato que pode 
acarretar maior competitividade entre as instituições; diversificação 
das finalidades institucionais; fortalecimento dos mecanismos de 
regulação estatal, como o Reuni e o Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES); estímulo à mobilidade estudantil; 
incentivo à revisão da estrutura acadêmica e diversificação das 
modalidades de graduação; incremento da educação a distância 
(FERREIRA; OLIVEIRA, 2011, p. 57). 
 
 

Levando em consideração a crítica desses autores sobre as práticas 

adotadas pelo governo Lula, pode-se afirmar que o modelo previsto por Sguissardi 

(2004) se aperfeiçoou, pois as mudanças encetadas em seu mandato não chegaram 

nem perto de contestar o modelo que se firmou nas políticas implementadas por 

FHC (1995–2002). Tal afirmação pode ser respaldada no excerto retirado da análise 

de Ferreira (2012, p. 465): 

 

A busca de um consenso para o campo das políticas de educação 
superior foi desenvolvida tanto pelo governo FHC quanto pelo 
governo Lula, em consonância com parte das diretrizes emanadas 
pelos organismos multilaterais, procurando-se naturalizar a 
inexistência da contraposição entre os planos públicos e privados; a 
defesa do papel do Estado como regulador e controlador da 
prestação de contas das IES; a ciência e o conhecimento a serviço 
da economia, dentre outros. Portanto, a reforma da educação 
superior efetivada no governo Lula optou pela continuidade de várias 
diretrizes adotadas pelo governo FHC, ao priorizar como papel 
fundamental das universidades a perspectiva do seu retorno 
econômico para a sociedade brasileira; ao incentivar a diferenciação 
e a competição das universidades federais por recursos e na gestão 

                                            
21

  “O Processo  de  Bolonha  vem  se  constituindo em uma política transnacional que rompe com as tradicionais 

fronteiras do Estado clássico ao estabelecer a presença da União Europeia como um meta-Estado regulador 
de um novo meta-campo universitário-científico europeu [...] que disputa, nos seus domínios internos 
concepções e papeis diferentes para o ensino superior e para as universidades”. São exigências dessa 
política: sustentabilidade, pela massificação e diversificação de financiamento; governabilidade, pela abertura 
a controles externos e gestão profissionalizada; qualidade, por meio da competitividade entre universidades e 
sistemas de avaliação; comparabilidade, pela convergência ou homogeneização de percursos acadêmicos, 
cursos, currículos e créditos; mobilidade estudantil; flexibilidade, pela diminuição da durabilidade dos cursos e 
atendimento a públicos diferenciados; empregabilidade, por meio da aprendizagem ao longo da vida, 
certificação de competências; novos paradigmas de aprendizagem, articulados com as necessidades do 
mercado e com a noção de empreendedorismo (FERREIRA; OLIVEIRA, 2011, p. 47). 
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estratégica; ao apoiar parcerias público-privadas22, inovação 
tecnológica e venda de serviços; ao conferir centralidade aos 
sistemas de avaliação e regulação23. 
 
 

Quanto ao governo Dilma, iniciado em 2011, ainda com base em Ferreira 

(2012), este seguiu dando continuidade à expansão promovida pelo governo Lula, 

mediante o anúncio de criação de mais universidades e novos campi universitários e 

institutos federais de educação, ciência e tecnologia; a implantação do programa 

Ciência Sem Fronteiras24 em 2011 e o início da discussão, em 2010, de um novo 

modelo para as universidades, que vem sendo denominado de superuniversidade, 

megauniversidade ou multiuniversidade, a ser implantado por meio da criação de um 

consórcio de universidades. 

A defesa desse consórcio é de que ele permitirá a integração acadêmica de 

universidades que se encontram próximas geograficamente e o desenvolvimento de 

parcerias nas áreas de inovação, tecnologia e outras áreas estratégicas, visando ao 

fortalecimento das universidades e de sua capacidade para propor soluções aos 

problemas sociais locais e nacionais.25 

 

A política para a educação superior do governo Dilma vem 
enfatizando os seguintes parâmetros a serem incorporados pelas 
universidades: inovação, empreendedorismo, competitividade, 
formação e atração de capital humano, mobilidade internacional, 

                                            
22

  Evangelista (2012, p. 3) não deixa dúvidas sobre este aspecto: “[...] FHC afirmava que a ‘ação estatal’ devia 

ser substituída pela ‘ação pública’, estimulando as parcerias público-privadas e criando o solo no qual 
cresceria desmedidamente, no governo Lula, aparelhos privados de hegemonia, de todos os tipos, arautos 
dos interesses burgueses. Um exemplo cristalino desse processo é o Todos pela Educação (MARTINS, 
2009; TPE, 2012), criado em 2006, que se jacta de seus parceiros: Gerdau, Santander, Bradesco, entre 
outros. A ‘sociedade civil’, ressignificada, tornou-se locus de responsabilização social para a solução de 
problemas econômicos” (grifos da autora). 

 
23

  Ferreira (2012, p. 465) acentua: “Vale dizer  que  as proposições do Reuni em relação ao aumento de vagas 

no noturno, à redução da evasão, à ocupação de vagas ociosas, à reestruturação acadêmica foram medidas 
já preconizadas no governo FHC (1995–2002) e recomendadas pelo Banco Mundial (1995) que passam pela 
ótica da racionalização da gestão e da otimização dos custos, que continuaram a ser mantidas no governo 
Lula. A perspectiva do enfoque na racionalização e na eficiência embasou os indicadores de desempenho e 
de performance exigidos pelo Reuni para serem atingidos pelas universidades federais, apesar do 

significativo financiamento para a expansão da rede de educação superior federal do governo Lula em 
relação ao governo FHC.” 

 
24

  Os objetivos  deste  programa  incluem: “Avançar ciência,  tecnologia, inovação e competitividade industrial 

através da expansão da mobilidade internacional; Aumentar a presença de estudantes e pesquisadores 
brasileiros em instituições de excelência no exterior; Promover maior internacionalização das universidades 
brasileiras; Aumentar o conhecimento inovador do pessoal das indústrias brasileiras; Atrair jovens talentos e 
pesquisadores altamente qualificados para trabalhar no Brasil” (BRASIL, 2011). 

 
25

  O primeiro projeto propõe  a criação  de um consórcio entre sete universidades do sul-sudeste mineiro. Para  

maior detalhamento do projeto deste primeiro consórcio, consultar Ferreira (2012). 
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universidade como agente de desenvolvimento econômico e social, 
foco em áreas estratégicas/prioritárias de estudo e pesquisa, 
internacionalização da educação superior (FERREIRA, 2012, p. 468). 
 
 

Em sua análise sobre as políticas para a educação superior dos governos 

Lula e Dilma, Ferreira (2012) conclui que ambos os governos optaram “pela política 

de estabilidade” com crescimento econômico do país. Assim é que devem ser 

compreendidas as ações de interiorização das instituições federais de educação, em 

especial, dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, os programas 

Pronatec e Formação Inicial e Continuada (FIC) dos institutos federais e as ações 

compensatórias como o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB)26. Por estas instituições e programas, propõe-

se preparar o contingente de que o mercado necessita, tendo em vista o 

desenvolvimento econômico do país. Ao mesmo tempo, intenciona-se promover a 

redução das desigualdades de oportunidades e a elevação da empregabilidade pela 

capacitação de mão de obra especializada e a mobilidade social. 

Se é verdade que tais ações promovam mobilidade social ao permitir que 

camadas da sociedade, antes excluídas, possam aceder à educação superior e/ou à 

educação profissional, permitindo elevar a qualidade de vida dos estudantes e 

famílias contempladas, não menos verdadeira é a hipótese de que estas ações 

estejam mais alinhadas com o capital produtivo do que com a redução das 

desigualdades sociais. Importa, antes, atender aos reclamos do mercado por mão 

de obra especializada do que produzir, sistematizar e disseminar conhecimento com 

vistas à construção de uma sociedade solidária. 

 

 

                                            
26

  “O Sistema UAB foi criado pelo Ministério da Educação no ano de 2005, em parceria com a ANDIFES e 

Empresas Estatais, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação com foco nas Políticas e Gestão da 
Educação Superior. Trata-se de uma política pública de articulação entre a Secretaria de Educação a 
Distância – SEED/MEC e a Diretoria de Educação a Distância – DED/CAPES com vistas à expansão da 
educação superior, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. O Sistema UAB sustenta-
se em cinco eixos fundamentais: Expansão pública da educação superior, considerando os processos de 
democratização e acesso; Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior, 
possibilitando sua expansão em consonância com as propostas educacionais dos estados e municípios; 
Avaliação da educação superior a distância tendo por base os processos de flexibilização e regulação 
implantados pelo MEC; Estímulo à investigação em educação superior a distância no País; Financiamento 
dos processos de implantação, execução e formação de recursos humanos em educação superior a 
distância”.  

          Disponível em: <http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9:historico-
&catid=6:sobre&Itemid=21> Acesso em: dez. 2013. 
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De acordo com Severino (2008, p. 76), o compromisso da educação e da 

universidade com a construção de uma sociedade em que 

 

a vida individual seja marcada pelos indicadores da cidadania, e a 
vida coletiva, pelos indicadores de democracia, tem sua gênese e 
seu fundamento na exigência ético-política da solidariedade que 
deve existir entre os homens. É a própria dignidade humana que 
exige que se garanta a todos eles o compartilhar dos bens naturais, 
dos bens sociais e dos bens culturais, de tal forma que, no limite, 
nenhum ser humano seja degradado na sua relação com a natureza, 
no exercício do trabalho, seja oprimido em suas relações sociais, no 
exercício de sua sociabilidade e seja alienado no usufruto dos bens 
simbólicos, no exercício de sua inserção na cultura. 
 
 

Para se efetivar tal compromisso, a crítica ao sistema produtivo capitalista e 

suas organizações é imperativa. Como parte desse sistema, a universidade, ao 

assumir o mercado como referência para sua prática, deixa de ser mediação da 

cidadania e da democracia para ser mediação do trabalho (alienado) e do capital. 

 

Na atual conjuntura mundial, o cenário específico em que se 
encontra a sociedade brasileira é aquele desenhado por um intenso 
e extenso processo de globalização econômica e cultural, conduzido 
pela expansão da economia capitalista, que se apoia, política e 
ideologicamente, no paradigma neoliberal. Por isso, é tendência 
mundial, que vai impondo a todos os países a minimização do 
Estado, a total privatização generalizada, a defesa do individualismo, 
do consumismo, da competitividade, da iniciativa privada. No 
concernente à educação, prevalece a teoria do capital humano, ou 
seja, a da preparação de mão-de-obra para o mercado de trabalho 
(SEVERINO, 2008, p. 76, grifos do autor). 
 
 

Ferreira (2012, p. 469) avalia que as reformas que vêm sendo implementadas 

desde 1995 vêm exigindo da universidade esforços e novos compromissos com 

vistas a concretizar esse projeto de educação: 

 

transformar o conhecimento em valor econômico e social e, logo, 
demonstrar sua relevância social para o desenvolvimento do país, 
seja no âmbito local, regional ou nacional, seja no âmbito 
internacional. Nessa perspectiva, as universidades devem assumir 
novas finalidades, como a formação de profissionais qualificados 
para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo, e a 
geração de conhecimento, tecnologias e inovação a serviço do 
capital produtivo. 
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Considerando essas análises, o que se evidencia cada vez com mais clareza 

é que tal projeto de educação está comprometido com a formação do novo homem 

coletivo indispensável ao projeto de sociabilidade neoliberal, caracterizado por 

Neves (2005, p. 105) como um homem empreendedor, colaborador, intelectual 

urbano com nova capacitação técnica e dirigente, “características essenciais do 

intelectual urbano na atualidade, nos marcos da hegemonia burguesa”. 

Diante do cenário em que se encontra a universidade, cabe interrogar como 

as mudanças e os compromissos assumidos têm afetado o trabalho docente e que 

modificações têm sido induzidas que possam reforçar ou alterar seu sentido de 

práxis. 

 

 

1.3 O trabalho docente universitário e sua configuração atual 

 

 

Conforme se discutiu, os impactos que as mudanças advindas com a 

globalização e a crise do sistema capitalista produziram na educação superior 

culminaram na redefinição da universidade como organização social, heterônoma, 

operacional e empresarial, alterando sua identidade e comprometendo tanto a forma 

como o produto de suas atividades essenciais – a formação e a pesquisa. O novo 

modelo pode ser verificado desde as práticas mais amplas, como a racionalização 

de recursos públicos; a privatização dos sistemas educacionais e, 

consequentemente, a mercantilização do conhecimento; a adoção de avaliações 

gerenciais; a descentralização e a flexibilização gerencial; até as mais estritas, como 

as modificações nos currículos dos cursos e no trabalho docente. 

Segundo Mancebo, Maués e Chaves (2006, p. 47), a adoção do modelo de 

organização social, induzida pelas “novas ordenações assumidas pelo Estado 

brasileiro e as decorrentes políticas implementadas para a educação superior” 

trouxe ao docente, entre outras consequências, a imersão numa nova organização 

do trabalho, em que passa a ser configurado como trabalhador de um sistema 

produtivo-industrial, e modificações no produto de seu trabalho (ensino e pesquisa). 

As consequências da nova configuração de trabalhador são, de acordo com 

as autoras, “múltiplas e, quase sempre, desastrosas”: 
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1) Precarização do trabalho docente, visível até mesmo nas grandes 
universidades públicas, onde proliferam as (sub)contratações 
temporárias de professores; 2) intensificação do regime de trabalho, 
donde decorrem aumento do sofrimento subjetivo, neutralização da 
mobilização coletiva e aprofundamento do individualismo competitivo, 
atingindo, obviamente, não somente os trabalhadores precários, mas 
acarretando grandes consequências para a vivência e a conduta de 
todos aqueles que trabalham nas instituições de ensino superior; 3) 
flexibilização do trabalho, em cujo nome novas atribuições são 
agendadas para os professores, muitas das quais desenvolvidas, 
anteriormente, por funcionários de apoio, de modo que o docente 
agora é responsável não apenas pela sala de aula e pelo 
desenvolvimento de sua pesquisa, mas por um crescente número de 
tarefas, como o preenchimento de inúmeros relatórios e formulários, 
a emissão de pareceres, a captação de recursos para viabilizar seu 
trabalho e até para o bom funcionamento da universidade e, por fim, 
4) submissão a rigorosos e múltiplos sistemas avaliativos onde a 
eficiência do professor e sua produtividade são objetivadas em 
índices (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006, p. 46). 

 
 

Leda (2006), a respeito da rotina dos docentes da educação superior sintetiza 

o que compõe a agenda de trabalho dos docentes das IES públicas e das IES 

privadas, apenas para demonstrar que cada um sofre, a seu modo, das mesmas 

injunções impostas pelas exigências externas sob a lógica da produtividade. Sobre 

os docentes das IES públicas afirma que a rotina mais comum se caracteriza por: 

 

[...] ministrar aulas; corrigir trabalhos e provas; realizar pesquisas; 
redigir artigos; participar de eventos; orientar a produção de trabalhos 
científicos; participar de projetos de extensão, além de buscar 
atualização de novos conhecimentos, tentando acompanhar as 
velozes mudanças do mundo globalizado (LEDA, 2006, p. 79). 
 

 
Ampliando esse volume de tarefas, somam-se, ainda, a participação em 

comissões, em bancas de concursos diversos e de avaliações de trabalhos 

acadêmicos (dissertações e teses); a realização de avaliações de projetos; o 

atendimento a demandas da comunidade acadêmica local, como palestras, 

minicursos, organização de eventos, reuniões de caráter diverso, etc. 

Não bastasse essa sobrecarga de trabalho imputada ao professor, 

acrescente-se o fato de muitas dessas atividades estarem, hoje, marcadas “pela 

lógica da avaliação quantitativa vinculada ao pagamento de gratificações e 

financiamento de pesquisas conforme a produtividade” (LEDA, 2006, p. 79). Ou, pior 
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ainda, a penalidades de “silenciamento” e isolamento do professor que se recusa a 

realizá-las. 

Se esta é, via de regra, a situação do docente universitário das IES públicas, 

a do docente das IES privadas não é menos precária: 

 

[...] a realidade que vivenciam é marcada pela insegurança dos 
contratos temporários; as represálias sofridas, como a redução de 
disciplinas para punir “maus comportamentos”, o que implica em 
redução de salário; a submissão ao poder do “cliente” (no espaço 
acadêmico também se registra a máxima: o cliente tem sempre 
razão); a redução da autonomia na expressão de suas ideias, além 
de curiosas exigências, como a transformação da figura do docente 
em “animador de auditório” nas salas com número excessivo de 
alunos, tendo a obrigação de tornar o seu “produto” (ensino) 
atraente, o que significa ser de fácil apreensão e em sintonia com as 
exigências do mercado. Tudo isso caracteriza condições de trabalho 
perversas, com consequências diretas de diversas ordens, para os 
sujeitos envolvidos (LEDA, 2006, p. 83, grifos da autora). 
 
 

Podem-se verificar aí, pelo menos, duas consequências inter-relacionadas: o 

empobrecimento e efemeridade “dos produtos, modos, técnicas de produção e 

também de ideias, valores, ideologias, práticas e relações sociais” (MANCEBO, 

2004, p. 247), e a indução ao estabelecimento de critérios meritocráticos, minando 

os laços de solidariedade entre os docentes. 

Quanto ao produto do trabalho docente (ensino e pesquisa, especialmente), 

Mancebo, Maués e Chaves (2006) apontam a neoprofissionalização do sistema de 

educação superior e a mercadorização da produção científica, com 

comprometimento da qualidade da formação e da produção de conhecimento. 

De acordo com essas autoras, a neoprofissionalização diz respeito à 

tendência verificada, “na maior parte das instituições brasileiras”, de afastamento 

dos preceitos da Lei nº 5.540 de 1968, que ainda rege o ensino superior brasileiro e 

que, entre outras determinações, institucionalizou a indissociabilidade de ensino e 

pesquisa. Esse afastamento acentua a tendência, 

 
visível desde a época das escolas profissionais do Império, da 
organização administrativa voltada para a formação de profissionais, 
[...] sem estruturas de pesquisa e pós-graduação consolidadas, 
delegando aos seus docentes uma dedicação quase exclusiva às 
atividades de ensino, muitas vezes de qualidade duvidosa, de modo 
que somente em algumas grandes universidades, na sua maioria 
públicas, pode-se perceber a adesão a um modelo humboldtiano de 
educação superior (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006, p. 48). 
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Importa, no caso destas IES, profissionalizar (entenda-se: treinar), e 

rapidamente, o maior contingente possível de estudantes, com vistas à sua inserção 

no mercado de trabalho. 

Essa neoprofissionalização é visível, também, na expansão apressada e 

ampla do sistema de educação superior privado, “particularmente as organizadas 

como empresas comerciais, nas quais inexistem condições para a produção do 

conhecimento e onde o ensino volta-se para a formação em carreiras que existem 

pequenos investimentos”; e, no setor público, “às custas de um incremento 

significativo na relação alunos/docentes, alcançado por meio de aumento da 

dedicação docente à sala de aula, da alocação de um maior número de alunos por 

turma” (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006, p. 48 e 49). 

Contraditoriamente ao que se propala, tal expansão por si só não propicia a 

redução das desigualdades de acesso aos bens educacionais pelas populações 

mais pobres, posto que o histórico problema quantidade versus qualidade não se 

equaciona com medidas apenas de ampliação de acesso à educação superior. 

Conforme se discutiu anteriormente, lembrando Fávero e Sguissardi (2012), 

necessário se faz investir na formação, entendida como processo complexo e que, 

no caso da formação universitária, exige-se a indissociabilidade do ensino, pesquisa 

e extensão, como condição para elevação de sua qualidade. 

Mancebo, Maués e Chaves (2006, p. 49) argumentam que: 

 

A compra de vagas na iniciativa privada, com o PROUNI (BRASIL, 
2005, Lei nº 11.096), a anunciada abertura de mais quatro dezenas 
de novos campi e a criação de novas nove universidades federais, 
sem a necessária contrapartida da área econômica, configuram um 
quadro de expansão preocupante, pois enfoca unicamente o ensino 
e traz consigo sérios riscos de perdas irreparáveis na qualidade da 

formação. 
A prevalecer a ideia de promover a expansão [...], sobretudo, graças 
ao esperado uso de técnicas de ensino a distância, cujo caso 
exemplar é o da criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), ter-
se-á a continuidade de uma expansão do acesso sem garantias de 
qualidade, que, longe de resolver ou de corrigir a distribuição 
desigual dos bens educacionais, tende a aprofundar as condições 
históricas de discriminação e de negação do direito à educação 
superior de qualidade a que são submetidos os setores mais pobres 
da população. 
 

 
Nesse contexto condicionado pelas políticas impostas aos docentes, o 

trabalho docente tende a perder seu sentido de práxis para tornar-se trabalho 
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alienado; tende a perder seu sentido de mediação do conhecimento e do sujeito, 

convertendo-se em atividade puramente prática: realização de tarefas diversificadas, 

a serem cumpridas em ritmo acelerado e forçado, em horários atípicos, avaliada com 

índices de produtividade. A formação do sujeito, que só pode ser resultante da 

práxis, descaracteriza-se, reduzindo-se à preparação (treinamento) para o 

desempenho de atividades “relevantes”, assim definidas pelo mercado de trabalho.  

Na esteira dessa lógica profissionalizante, que esvazia o trabalho docente de 

seu sentido de práxis, está a mercadorização da produção científica. Não só o 

ensino torna-se mercadoria passível de ser comercializada, também a pesquisa se 

converte em produto comercializável. “A demanda mercadológica pelo conhecimento 

não se refere a qualquer produção tecnológica e científica, mas àquela que direta ou 

indiretamente possa incrementar a concorrência intercapitalista” (MANCEBO; 

MAUÉS; CHAVES, 2006, p. 50). 

Nesse sentido, o tipo de pesquisa que se realiza assume um caráter 

pragmático, comprometida com interesses do capital e dissociada do ensino. Ela se 

torna, assim, uma mercadoria que pode ser trocada por moeda. A pesquisa 

considerada válida e relevante é aquela que venha atender à demanda das grandes 

corporações capitalistas por conhecimento ou produto que sirvam diretamente para 

a produção de bens de consumo, sejam de qualquer natureza: industrial, cultural, 

política. 

Em que pese o interesse dessas corporações pelas pesquisas produzidas na 

universidade, isso não significa que o professor encontre facilidades para produzi-

las. Para Mancebo, Maués e Chaves (2006, p. 50), “o progressivo retraimento do 

investimento estatal em educação, ciência e tecnologia e a acomodação das 

questões educacionais às regras da mercantilização” obrigam os docentes a se 

incumbirem da captação de recursos por conta própria. 

Assim, os docentes-pesquisadores se veem obrigados a captar recursos, 

comprometendo seu tempo e, muitas vezes, os objetivos de sua pesquisa. O tempo 

é tomado com preenchimento de relatórios, concorrência de editais, alimentação de 

bancos de dados, em busca de vencer concorrências por recursos para pesquisa. 

Isso torna o trabalho do docente uma verdadeira batalha contra o tempo e contra os 

colegas. Institui-se aí a lógica do mérito, da competência e da concorrência. 

Relacionada com a mercadorização do conhecimento e do ensino, essa 

lógica, segundo Leda (2006, p. 79), “se alastra pelo universo acadêmico, sendo a 
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competição uma prática bastante comum na condução de todo esse processo”, 

criando-se um clima que requer do docente “um trabalho extra sem limites, que, 

geralmente, estende-se para além dos muros das instituições, disputando espaços 

da vida pessoal e familiar, com implicações de diversas ordens”. 

Magalhães (2013) avalia que, nessas condições que caracterizam o “sistema 

produtivo” da universidade operacional/empresarial, o docente universitário se 

converte em um “trabalhador”, quase “braçal”, que precisa se desdobrar em muitos 

para desempenhar todas as tarefas que lhe são imputadas; um “atleta” intelectual 

sem tempo para o exercício da reflexão; um expert, “preocupado em atender às 

demandas do mercado, com suas produções, sua avaliação e suas recompensas” 

(p. 4) e “profundamente competente que se assume como capaz de realizar 

qualquer façanha” (p. 10). 

Leda (2006, p. 83) propõe um conjunto de interrogações que, nesta tese, vem 

a calhar:  

De que forma esses trabalhadores têm convivido com a realidade de 
jornadas extenuantes, precarização de direitos sociais, medo 
constante do desemprego, adoecimento? Como constroem seus 
sistemas defensivos para suportar as adversidades desse mundo do 
trabalho? Como convivem com as dualidades prazer/sofrimento; 
criação/destruição; emancipação/alienação; historicamente presentes 
na categoria trabalho? Como articulam individualismo e competição 
com negociação e cooperação? 
 
 

Tais questões exigem o exame cuidadoso da realidade, a compreensão dos 

interesses em disputa que se dão no espaço acadêmico e suas relações com a 

sociedade, para o que a crítica é indispensável. E esta, de acordo com Mancebo, 

Maués e Chaves (2006), encontra-se arrefecida no meio acadêmico diante das 

relações que a mercadorização do conhecimento tem levado a universidade a 

estabelecer: 

A mercadorização do conhecimento tem levado a novos tipos de 
relações na academia baseadas numa concepção gerencial que 
assimila os princípios, parâmetros e as feições das organizações 
econômicas. Mas, o que é pior é que a própria insuficiência da crítica 
a essa realidade ganha terreno entre os docentes e a 
produção/transmissão do conhecimento não é devidamente avaliada 
e questionada, arrefecendo o potencial crítico que a universidade 
dispõe (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006, p. 51). 
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Ora, a crítica não é atributo de consciências individuais, dotadas de talento 

para exercê-la. A crítica requer formação. A constatação das autoras de que a 

insuficiência da crítica ganha terreno entre os docentes conduz ao questionamento 

de, pelo menos, dois aspectos que merecem reflexão: a profissionalização e 

formação do professor universitário como condição para o trabalho docente. 

 

 

1.4 O docente universitário: profissionalização e formação 

 

 

“Ser professor não é atividade para amadores e diletantes, mas para 

profissionais”. Esta afirmação de Guimarães (2010, p. 1) põe em relevo a questão da 

profissionalização e da formação docente na ordem do dia para os que se dedicam a 

estudar o professor. 

Profissionalizar (ou não) e formar o professor têm sido uma preocupação 

tanto de docentes quanto de estudiosos e de signatários de políticas de 

profissionalização e formação docente. Mas, enfatize-se: não sem contradições e 

interesses conflitantes. Deve-se enfatizar, também, que profissionalizar e formar não 

são conceitos sinônimos, mas complementares. Um se associa ao outro de forma 

necessária e dialética. 

No tocante à profissionalização, as contradições ocorrem mediante a 

complexidade da docência e os dilemas postos pela necessidade e o interesse de se 

estabelecer um estatuto profissional para o professor e os equívocos e riscos que a 

ideia de profissão carrega em si. 

A complexidade poderia ser explicada, considerando-se que a docência, 

como ação de ensinar, “praticamente coincide com a existência do homem” 

(GUIMARÃES, 2010, p. 5). Sendo atividade “vulgar”, em sua gênese, a docência se 

apresentava como um ofício de mediação de conhecimentos das mais variadas 

naturezas exercido por adultos na educação de gerações mais novas, porém, sem 

se constituir ou possuir um campo de conhecimento específico. Era mesmo função 

para “amadores ou diletantes”. 

Essa característica da docência permaneceu por longos séculos, como 

atividade individual e independente. Guimarães (2010, p. 5) analisa que a docência 

“adquiriu diversos formatos no decorrer da história, mas a emergência do professor 
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como sujeito do ensino associa-se ao processo de constituição da teoria 

pedagógica, localizada formalmente no século XVII, com a Didática Magna, de 

Comênius”. E que, no Brasil, “a profissão professor, ou a docência como profissão, 

passa a se constituir formalmente a partir da criação dos primeiros cursos para 

formação de professores, na primeira metade do século XIX”. 

Para Oliveira (2010, p. 18), a ideia de profissionalização, “esteve presente na 

organização dos trabalhos de educação a partir da organização e expansão dos 

sistemas escolares”, quando se demandou um número maior de pessoas capazes 

de atuar na docência para o contingente que afluía às escolas, no movimento de 

massificação que o discurso da democratização produziu. Além dessa demanda, o 

desenvolvimento da sociedade sob a égide da modernidade passou a reivindicar o 

magistério como ofício de especialistas. 

Pode-se afirmar que esta ideia passou a ser buscada tendo-se em vista a 

superação da ideia de sacerdócio que marca a origem do magistério e do 

amadorismo que pode caracterizar práticas ditas vocacionais e, que, no caso do 

magistério, ainda permanece. Pontua a autora: 

 

[...] talvez, a profissionalização, compreendida como ato de buscar 
transformar em profissional algo que se faz de maneira amadora, no 
caso do magistério, pudesse melhor designar o movimento de 
organização e busca de um lugar, no sentido de reconhecimento 
social e de valor econômico de um determinado grupo profissional 
que comporta no seu interior distinções e complexidades (OLIVEIRA, 
2010, p. 19). 
 
 

O tornar-se profissional, em oposição ao amadorismo, significa assumir 

atividades especializadas e pertencer a um grupo que domina um corpo de saberes 

específicos, com códigos e normas próprias, e que está inserido em determinado 

lugar na divisão social do trabalho. 

Em favor da profissionalização do professor, Guimarães (2009b, p. 26) centra 

sua argumentação “na importância da educação escolar para o processo de 

democratização do País, na complexidade da atividade docente, que não é, 

efetivamente, atividade para amadores”. A profissionalização, para o autor, significa 

o estabelecimento de um estatuto profissional do professor. Este estatuto, por sua 

vez, significa “a condição de um segmento profissional na sociedade”, referindo-se, 

principalmente: 
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- ao estabelecimento de contornos para a formação (inicial e 
continuada); - à constituição de condições de trabalho (além das 
condições materiais, também apoio pedagógico, relações 
democráticas...); - à garantia de remuneração condizente; - à jornada 
de trabalho (que leve em consideração o desgaste físico e 
psicológico inerente a essa profissão) e, por último, ao vínculo 
desses trabalhadores a instituições sindicais e associativas 
(GUIMARÃES, 2009b, p. 26). 
 
 

Este parece ser, também, o entendimento de Brzezinski e Garrido (2006, p. 

44): 

A nosso ver, a profissionalização docente se constrói em um 
processo de articulação entre a formação inicial e continuada e o 
engajamento do profissional em associações profissionais e 
entidades sindicais da categoria, as quais devem, em primeiro lugar, 
resguardar o código deontológico da profissão. Sendo assim, a 
profissionalização do magistério implica um conjunto de conheceres, 
saberes e capacidades marcado por um continuum de mudanças 
que se confunde com a própria evolução do conhecimento 
educacional, das teorias e processos pedagógicos e da práxis 
educativa. 
 
 

Vista desse modo, a profissionalização é um processo que viabilizaria a 

construção de um estatuto da profissão docente, muito importante para elevação da 

valorização social da profissão. Articular-se-ia também com processos formativos 

que devessem prover o docente das experiências e conhecimentos necessários 

para o exercício da docência e constituição de sua identidade profissional. 

Se a erradicação do amadorismo e a constituição de um estatuto profissional 

do professor possam ser indiscutíveis para se pensar o trabalho do professor, 

quando a solução passa pela proposta da profissionalização que o Estado 

incorporou em suas estratégias para equacionar a “crise educacional”27, as 

discussões são inevitáveis e necessárias. 

A ideia de tornar o professor um profissional não é acatada de forma unânime 

pelos estudiosos, revelando os diferentes sentidos discursivos atribuídos à 

profissionalização. Segundo Guimarães (2009b), enquanto uns intelectuais 

                                            
27

  De  acordo  com  Shiroma  e  Evangelista (2003, p. 8), a  ideia  de crise  na  educação  foi  construída  no  

governo de FHC (1995–2002) por meio de um “discurso particular que atribuía um determinado sentido à 
educação para o que precisou desqualificar a escola pública denunciando sua suposta ineficiência, ineficácia 
e má qualidade”, o que justificou a eleição da “profissionalização docente como pivô das mudanças 
pretendidas” no âmbito das reformas educacionais. A noção de crise educacional foi construída para que se 
tivesse a justificativa para o projeto educacional autossalvacionista que se propôs, tendo em vista equacionar, 
não somente os problemas da própria educação, mas, sobretudo, os problemas de ordem social e afirmação 
da hegemonia burguesa. 
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defendem a constituição de uma categoria profissional e um código de ética para os 

professores, como é o caso de Veiga (1998), devendo-se recorrer à 

profissionalização, alguns pedem cautela ante aos engodos na aspiração de 

profissionalização docente (LÜDKE et al., 1999; CONTRERAS DOMINGO, 2002; 

SHIROMA, 2003, 2004) e outros, ainda, se põem como críticos severos deste 

intento (COÊLHO, 2006). 

Guimarães (2009b) pontua que a “desconfiança” em torno da 

profissionalização tem origem, pelo menos, em dois aspectos: 1) o traço ideológico 

da lógica de mercado que, apoiando-se no conceito de profissionalização, sob a 

égide do capitalismo, estaria forjando uma identidade docente “profissionalizada”, 

cujo saber estaria reduzido a um “saber fazer” para o alcance de resultados 

imediatos e úteis à produção e consumo de coisas; 2) o termo profissão carregaria 

certa “desconfiança” que lhe atribuiu a crítica, e que a sociologia das profissões 

transformou em teoria, de possibilitar o uso do poder acumulado e das prerrogativas 

especiais em proveito dos profissionais em detrimento da coletividade, o que faz da 

profissionalização um objetivo indesejável a funções carregadas de sentido social 

como é o magistério. 

A emergência da ideia de profissionalizar o docente, no âmbito das políticas 

educacionais, vem no bojo da discussão que dá centralidade à educação, em 

reconhecimento de seu papel “para a constituição de nacionalidades, realização do 

ser humano e também para a consolidação de ideários político-econômicos” 

(GUIMARÃES, 2010, p. 1), no contexto das reformas dos anos 1990. O professor 

passa a ser compreendido como sujeito-chave para as mudanças que se esperavam 

produzir no campo da educação, tendo em vista a elevação da “qualidade da 

educação”. 

Mas não só no campo da educação. Para Shiroma e Evangelista (2003, p. 1), 

o uso que se fez da “noção de profissionalização e a centralidade atribuída ao 

professor” vincularam a profissionalização “à solução de problemas não só 

educacionais, mas ampliados para a esfera da economia e da política”. 

Shiroma (2004), referindo-se às políticas de profissionalização docente, 

adverte para o perigo de se tomar o conceito como algo essencialmente positivo e 

isento de intencionalidades hegemônicas. O conceito de profissão e seus derivados 

profissional e profissionalização ganharam destaque em documentos educacionais 
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brasileiros28 como reflexo de uma preocupação mundial com a regulação e gestão 

do trabalho docente. 

Entendimento semelhante é o de Souza e Magalhães (2013a, p. 2), quando 

afirmam que a recomendação para se recorrer à profissionalização, encontrada nos 

documentos de organismos internacionais (UNICEF, UNESCO) que serviram de 

orientação para a elaboração da política brasileira de profissionalização docente, 

expressava o “objetivo de transformar a identidade docente, controlar as possíveis 

participações deles em suas organizações políticas, cooptando sua adesão às 

propostas neoliberais”. 

Para além da preocupação com as soluções dos problemas didático-

pedagógicos e com o controle dos docentes pelo Estado, ela reflete, também, 

preocupação com a con(formação) de um “novo” docente, tendo em vista a 

formação de um “novo homem coletivo” a que Neves (2005) se referia. Este docente 

deveria ser do tipo “adaptado aos requisitos das determinações econômicas e 

político-culturais da educação escolar na atualidade” (NEVES, 2013, p. 12). 

De acordo com Shiroma (2004, p. 119), o controle se justifica pelo 

reconhecimento dos órgãos governamentais e internacionais de que a categoria 

docente se “constitui o maior obstáculo para a concretização das reformas”, dado 

que “os professores compõem a categoria mais numerosa e organizada do setor 

público”. Desse modo, impõe-se “a conquista da adesão dos professores ao projeto 

reformador, seja por cooptação, seja por uma espécie de adesão por ingenuidade”. 

Ainda a autora, analisando os objetivos da política de profissionalização, 

avalia que “essa política está menos relacionada à qualificação docente e mais ao 

controle do professor, forjado sob a designação de novos rótulos: profissional, 

responsável, competente e competitivo” (idem). 

Este docente do tipo “profissional, responsável, competente e competitivo” é 

mais do que útil ao projeto societal neoliberal; ele é necessário para preparar as 

novas gerações nos moldes do capitalismo, de modo que sejam capazes de 

reproduzi-lo sem perceberem as contradições que o capitalismo gera. Ou, se 

perceberem, compreendê-las como diferenças naturais que podem ser 

                                            
28

  “Relembremos alguns divulgados em meados dos anos 1990, durante o governo FHC: no âmbito das políticas 

do Ministério do Trabalho lançou-se o PLANFOR (Plano Nacional de Educação Profissional); separadamente 
a SEMTEC lançou as bases da reforma da Educação Profissional; a LDBEN 9394/96 consagrou a expressão 
‘profissionais da educação’; a SESU/CAPES promoveu os mestrados profissionalizantes, entre outros” 
(SHIROMA, 2004, p. 115, grifo da autora). 



C a p í t u l o  1  | 79 

 

“amenizadas” com medidas compensatórias. O que se pretende, de fato, é “preparar 

o professor para afirmar a hegemonia burguesa, pelos caminhos da 

profissionalização” (SHIROMA; EVANGELISTA, 2003, p. 11). 

A justificativa para essa profissionalização, segundo Shiroma e Evangelista 

(2003, p. 11), está baseada em dois problemas: o da crise da qualidade educacional 

e o da exclusão social. Em relação ao primeiro, “a crise educacional parecia 

decorrência da defasagem entre as exigências do sistema produtivo e as 

possibilidades do sistema educacional”. Haveria, portanto, um problema de “má 

qualidade”. A solução deste problema, sem que o Estado tivesse que investir altas 

somas de recursos, foi dada pelo estímulo de uma política de avaliação “para que os 

recursos pudessem ser aplicados apenas nas melhores instituições, deles 

merecedoras por direito, de acordo com o princípio da equidade”. O argumento era 

que essa política estimularia a competição, que, por sua vez, estimularia a busca por 

melhores resultados, elevando a qualidade da educação. 

As autoras analisam que a avaliação implementada, por seu caráter aferidor, 

não só mantém a “qualidade” inalterada como condena o professor “ao eterno 

escrutínio” e “ao risco perpétuo de perder o emprego, a posição, o cargo, as 

benesses e os direitos conquistados”. Além disso, a partir dos indicadores da 

avaliação, responsabiliza-se o professor por “tarefas para as quais não foi 

preparado” e estrutura “o discurso da competência” para dar-lhe a ilusão de que 

pode escolher: “ou investir em sua profissionalização, formação continuada, 

ampliando seu rol de competência, ou enquadrar-se em outra lista, a dos 

incompetentes” (idem, p. 15). 

Além disso, essa avaliação produziu a competição e o individualismo, gestos 

combinados que poderiam comprometer os projetos educacionais. A fórmula 

encontrada pelos gestores, informam as autoras, foi a combinação de competição e 

colaboração, com a noção de “profissionalismo coletivo”. Explicam: 

 

Por certo, “profissionalismo coletivo” não se refere a uma prática 
solidária e política no âmbito da categoria do magistério. Pelo 
contrário, confina o “coletivo” ao âmbito da prática profissional. Desse 
modo, se na expressão professor profissional é o complemento 
“profissional” que qualifica o professor, nesse caso é o vocábulo 
“profissionalismo” que parece adjetivar a ideia de “coletivo”, 
sugerindo que os professores devem pensar coletivamente a sua 
“profissionalidade”, os impasses de sua prática pedagógica, o seu 
“que fazer”. [...]. O professor profissional seria aquele que 
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experimentaria soluções, que demonstraria compromisso com seu 
cliente, que atenderia com eficiência as demandas da instituição; que 
desenvolveria “motivação individual para o trabalho”, mas seria 
refratário à “mobilização de sua categoria” de modo que se sentiria 
mais membro de determinada organização escolar do que 
trabalhador de uma categoria profissional (SHIROMA; 
EVANGELISTA, 2003, p. 16, grifos das autoras). 
 
 

Souza e Magalhães (2013a, p. 3) corroboram esse entendimento, ao 

avaliarem que o principal objetivo dessa política, “não declarado, era processar 

mudanças na identidade docente, incentivar sua desintelectualização, fragilizar seus 

laços de solidariedade, inviabilizar a participação em movimentos sociais, 

associativos e sindicais”. 

Em relação ao segundo problema, o da exclusão social, atribui-se à educação 

a missão de mitigá-la, ao assumir-se a formação para a empregabilidade. Isso 

contraria a concepção de formação orientada pelo e para o trabalho. Nos termos de 

Shiroma e Evangelista (2003, p. 11), 

 

Se até há pouco, ao professor cabia a tarefa de educação para o 
trabalho, hoje dele se espera a capacidade de transformar o aluno 
em cidadão, pró-ativo, flexível, empreendedor, aspirante ao trabalho 
e tolerante nos momentos em que se encontre sem emprego. 
 
 

Ora, se ao professor cabe a tarefa de formar o novo homem coletivo 

reclamado pelo “mercado”, como fazê-lo sem que seu formador assim também o 

seja? 

A ideia que se generalizou no seio da sociedade foi que a educação ruim não 

seria consequência histórica e, sim, a causa das mazelas econômicas, ao fracassar 

na tarefa de educar o profissional que o “mercado” requer, tornando-se onerosa para 

o Estado e inútil para os empregadores. Ao assim falhar, ela se torna responsável 

pela exclusão social das camadas que, pela formação deficiente recebida, se 

apresentam inaptas ao “emprego”. Assim, à educação foi atribuída a “missão 

impossível” de redimir a si mesma e à sociedade excluída, pela profissionalização 

docente. Na verdade, a educação é um conceito abstrato para fazer referência ao 

próprio professor. Ele é, de fato, o responsável concreto pela solução dos problemas 

educacionais e sociais. 
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A análise de Shiroma (2004) nos permite compreender a profissionalização 

em sua constituição dialética. Em suas palavras: 

 

Ao implementar a profissionalização do magistério, de algum modo 
promove-se o consenso, pois, aparentemente atende à antiga 
demanda da categoria por mais qualificação e anestesia os 
sindicatos. A qualidade de ensino é almejada por todos os 
segmentos: professores em busca de aprimoramento e 
desenvolvimento profissional; diretores29 em busca de eficiência para 
seu estabelecimento apresentar melhores resultados; sindicatos na 
luta por melhores condições de trabalho, plano de carreira, status e 
remuneração; políticos que podem gabar-se de terem implantado 
políticas de profissionalização (SHIROMA, 2004, p. 122). 
 
 

O que ocorre é que tais interesses se põem em disputa, comprometendo os 

resultados almejados, sobretudo, os dos professores. O que resta são a 

fragmentação e a desarticulação do coletivo docente, inviabilizando o projeto dos 

professores de constituição de um estatuto da profissão docente. 

 

Os múltiplos efeitos da ideologia do profissionalismo sobre a 
categoria do magistério fomentam a disputa entre pares, o 
individualismo, alterando as relações no interior do grupo 
ocupacional e dele com seus superiores. Por parte dos docentes, o 
apelo à profissionalização constitui uma forma de obter boas 
condições de trabalho, formação, melhoria salarial, reconhecimento 
social, ao passo que, por parte dos empregadores, ou do Estado – 
no caso do setor público –, é um recurso para administrar conflitos, 
forjar consensos, estabelecer meritocracia, salários diferentes, 
condições essas fundamentais para o gerenciamento do imenso 
contingente de professores (SHIROMA, 2004, p. 122). 
 
 

 

 

 

                                            
29

  Segundo Shiroma (2004, p. 120), os  diretores  de  escola,  denominados  na  linguagem atual de gestores 

educacionais, também são alvo das políticas de profissionalização, como parte importante e estratégica da 
categoria de “profissionais da educação”. Sua profissionalização dar-se-ia de forma diferenciada da dos 
professores. Afirma a autora: “A opção pelo uso deste conceito parece estar ligada à construção da base de 
um novo ethos e de uma nova ‘cultura’ profissional denominada ‘gerencialismo’ na qual aparece como 

protagonista um determinado tipo de trabalhador da educação, o gestor educacional. Documentos nacionais 
e internacionais referem-se ao papel estratégico do diretor pensado como um gestor, isto é, como ‘líder’ 
capaz de inovar a cultura organizacional da escola, de sensibilizar a comunidade, de eliminar os ‘gargalos’ no 
fluxo escolar e, principalmente, de melhorar o desempenho escolar a fim de comprovar melhoria nos 
resultados de aprendizagem. Entre os professores de melhor performance serão recrutados aqueles que 
poderão fazer formação em liderança educacional” (grifos da autora). Entre as funções deste gestor está a de 
gerenciamento dos professores, o que contribui para enfraquecer a solidariedade entre colegas. 
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Argumentando também nesse sentido, Souza e Magalhães (2013a, p. 2) 

afirmam:  

 
O maior interesse pela questão da profissionalização pode ser 
datado no início dos anos de 1990, tornou-se atrelada à solicitação 
do desenvolvimento profissional dos professores, ganhando amplo 
sentido no campo de formação docente. A partir de então, o conceito 
de profissionalização passou a destacar um conjunto de relações, 
com a difusão da noção de competências como lógica orientadora 
dos processos de formação de professores. 
 
 

Isso revela intencionalidades substantivas com vistas à construção de uma 

identidade docente e a (con)formação de um perfil docente muito bem delineado. 

Para as autoras, 

A suposta “qualidade da educação” evocada como consequência 
almejada da profissionalização docente foi projetada no conjunto de 
documentos oficiais marcados pelas políticas neoliberais e pelas 
diretrizes das agências multilaterais (Banco Mundial, UNESCO), com 
eles foi definido um novo perfil de professor: competente, 
performático, criativo, inovador, que respeita a diversidade dos 
alunos (SOUZA; MAGALHÃES, 2013a, p. 3, grifo das autoras). 
 
 

Desse modo, a profissionalização – que implica a construção de uma 

identidade profissional por meio da ação coletiva, da associação sindical e da 

socialização profissional e de processos formativos – perde seu caráter formativo no 

e pelo coletivo e adquire o sentido de uma “formação profissional” tutelada pelo 

Estado e orientada para objetivos e finalidades atinentes ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento das relações sociais sob a lógica do capitalismo. 

O problema, então, não está na legitimidade da profissionalização reclamada 

pelos docentes. O problema está no modelo de profissionalização que as reformas 

educacionais levaram a cabo. O professor que esta profissionalização forja é o do 

tipo descrito por Neves (2013, p. 4): colaborador, parceiro, engajado, “intelectual 

orgânico da nova pedagogia da hegemonia”. 

Partindo da visão gramsciana, Neves (2013, p. 3) explicita o entendimento de 

intelectual orgânico referido ao professor. De acordo com esta visão, “todos os 

homens são intelectuais, mas nem todos exercem a função intelectual na 

sociedade”. Nas formações sociais ocidentais, os que a exercem são denominados 

de “intelectuais profissionais”, a quem cabe formular e disseminar “capilarmente as 

ideias, valores e práticas das classes fundamentais”. Nessas formações, esses 
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intelectuais “são majoritariamente funcionários subalternos da classe dominante na 

aparelhagem estatal e na sociedade civil”. 

Os professores seriam, assim, o tipo de intelectual que formula e, sobretudo, 

dissemina valores, concepções de mundo e práticas culturais diversas, devido à 

capilaridade de sua atuação e à natureza de sua prática profissional. Por essa 

razão, nas sociedades capitalistas contemporâneas, os governos nacionais e os 

organismos internacionais voltam suas atenções e ações para o professor, tendo em 

vista a disseminação da hegemonia burguesa de forma eficaz. Para Neves (2013), é 

a natureza da prática profissional docente que contribui decisivamente para 

alimentar a coesão social. 

 

Na atualidade brasileira, as políticas educacionais em geral e, mais 

especificamente, as políticas de formação inicial e continuada de 
professores têm nessa dimensão política da prática docente uma 
forte determinação. A metamorfose ocorrida nas relações de poder 
no país a partir de 1995 e a solidez alcançada pelo projeto capitalista 
neoliberal permitem assegurar que o professor, em todos os níveis 
de ensino, vem se constituindo, no capitalismo contemporâneo, em 
importante intelectual orgânico da nova pedagogia da hegemonia 
(NEVES, 2013, p. 4). 
 
 

Em que pese essa determinação da prática docente para a coesão social em 

favor da hegemonia burguesa, Neves (2013, p. 4) não se descuida de chamar 

atenção para o caráter contraditório aí presente. Do mesmo modo que a natureza da 

formação e da prática docente contribui para a coesão social, ela contribui para 

“fomentar a crítica do status quo”. Alerta que os professores, como intelectuais 

orgânicos, “podem se metamorfosear em formuladores e disseminadores de uma 

hegemonia opositora”. 

Ao que tudo indica, os reformadores também não se descuidam dessa 

possibilidade. Muito pelo contrário, é mais do que plausível que as reformas seguem 

no sentido de frear as “metaformoses”, mantendo os professores bastante ocupados 

com as múltiplas e variadas tarefas e preocupados com os resultados que devem 

apresentar em vista da tão propalada elevação da qualidade social da educação e 

da função docente. 

A crítica de Souza e Magalhães (2013a, p. 4) sobre o projeto brasileiro de 

profissionalização docente nos põe diante do que o discurso mascara: 
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No atual projeto político, vivencia-se a continuação do mesmo 
processo, a profissionalização está longe de realizar o que em 
princípio tais projetos políticos prometiam: qualidade da função 
docente e sua consequente valorização social. Incentiva-se a 
promoção de um profissional dado à competição, à segmentação da 
categoria, adaptável, responsivo, flexível. O professor desejado pelas 
reformas educacionais atuais é aquele que pode ser controlado, 
alienado politicamente, que perde passivamente sua autonomia, no 
que toca aos objetivos e sentido de sua ação. 
 
 

Pode-se afirmar que do projeto de profissionalização oficial tem resultado a 

desprofissionalização docente, revelando o que, de fato, tal proposta materializa. Por 

essa razão, contraditoriamente, a desprofissionalização, ao invés de reverter os 

objetivos que estão presentes na proposta conduzida pelo Estado por meio de suas 

políticas de formação, os tornou concretos. Ao ser assumido como próprio das 

políticas educacionais, o projeto de profissionalização do coletivo docente foi 

reconfigurado e reduzido a um projeto de formação docente, fortemente determinado 

e regulado pelo Estado, a quem interessa garantir a formação do formador do novo 

homem desejado. 

Shiroma e Evangelista (2003, p. 19) explicam que isto se deu por um 

processo de incorporação e ressignificação do discurso reivindicativo dos 

professores dos anos 1980 e que foi reapresentado à sociedade “nas políticas 

educacionais da virada do século” como se respostas positivas fossem. O que se 

produziu foi a vulgarização das reivindicações e, consequentemente, a subtração do 

poder de contestação dos professores. Ao serem-lhes roubadas as palavras de 

ordem, operou-se o silêncio. Por isso se propugna, como sugerem, “expor o 

silenciado, devolver-lhe o matiz radical e produzir um contradiscurso”. 

No tocante à formação do professor universitário, interessa compreender 

como o projeto de profissionalização levado a cabo tem configurado sua formação e 

forjado (ou não) o intelectual orgânico da nova pedagogia da hegemonia. 

A formação docente é aqui assumida tal como a caracterizam estudiosos do 

assunto: Brzezinski e Garrido (2001); Brzezinski (2008); Isaia (2006); Veiga (2006); 

Guimarães (2009a); Souza (2013). 

De acordo com Brzezinski (2008, p. 1141), “a formação do professor é uma 

prática pedagógica, na qual se articulam teoria e prática e, por isso, é práxis.” 

Caracteriza-se como um processo de desenvolvimento contínuo do professor, 

constituído de um tempo pré-serviço (ou inicial) e outro em serviço (ou continuada), 
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em que se aprende um “fazer” e um “ser” docente, configurando um tipo de saber 

que integra conhecimento, experiência, valores e compromissos. Para Brzezinski e 

Garrido (2001), a universidade é o locus legítimo do processo de aprendizagem 

inicial, considerando-se a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão como 

constitutiva dos processos de formação que ela realiza. 

Na visão de Isaia (2006), a ideia de formação se expande até os contextos da 

escolarização pelo qual todos passam. Afirma que a formação docente é um 

processo complexo, contínuo, progressivo, cujo início vai desde as primeiras 

experiências escolares do professor ainda como aluno e se estende ao longo de sua 

trajetória de vida e profissional, envolvendo ações autoformativas, heteroformativas 

e interformativas e dimensões pessoal, profissional e institucional. 

Veiga (2006), por sua vez, apresenta uma concepção abrangente em que 

considera ser a formação um processo contextualizado histórica e socialmente, 

vinculado às condições objetivas de trabalho e inspirado por objetivos que apontam 

uma opção política e epistemológica e cuja materialização se dá de forma coletiva, 

além de se desenvolver no próprio campo de trabalho. Tal formação deve atentar 

para as dimensões didáticas, afetivas, éticas e sócio-políticas ou prover 

conhecimentos no âmbito científico, pedagógico e político. 

Essas concepções autorizam a afirmar que os loci de aprendizagem da 

docência não se restringem à universidade ou aos centros de formação docente. O 

campo do trabalho também é espaço de formação. Contudo, a formação na 

universidade ou em instituições congêneres é uma condição para a 

profissionalização, a requerida pelos docentes, sob pena de não se efetivar o 

objetivo de dotar a docência de caráter profissional nos termos de Guimarães 

(2009b): o tornar-se profissional, em oposição ao amadorismo, significa assumir 

atividades especializadas e pertencer a um grupo que domina um corpo de saberes 

específicos, com códigos e normas próprias, e que está inserido em determinado 

lugar na divisão social do trabalho. 

Embora esses autores divirjam posições sobre a universidade ser o locus 

privilegiado da aprendizagem da docência, no tocante à formação inicial não se 

observa discordância sobre a primazia da universidade relativamente a outros loci. 

Se essa caracterização de formação explicita satisfatoriamente a concepção de 

formação referida ao professor da educação básica, no caso do professor 

universitário, a discussão pede que se ampliem as considerações. 
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O professor universitário é aquele cuja incumbência será formar o formador 

das novas gerações, no caso das licenciaturas, e os outros profissionais que este 

mundo reclama para sua subsistência material. Considerando-se o caráter sempre 

contraditório da educação, esta se dá, com ênfases distintas, alternando-se e/ou 

sobrepondo-se, tanto na direção da subordinação aos ditames do capital como na 

direção da emancipação e humanização da sociedade em seu sentido mais radical, 

cujos princípios são a justiça social, a solidariedade e a dignidade humana. 

Não existindo uma fase que possa ser identificada como inicial ou formação 

específica orientada para a educação superior, o docente universitário, muitas 

vezes, se vê obrigado a atuar com mínimos conhecimentos de docência, construídos 

na solidão do ofício em que se vê implicado ou buscados na lembrança de quando 

era estudante. Como se dá sua formação? Por que se advoga formá-lo? Para quê? 

Guimarães (2009a, p. 6-7) apresenta um cenário que muito bem esclarece a 

situação do professor universitário no tocante à sua formação. 

 

O modo como são selecionados e contratados os professores e 
professoras não é muito diferente nas várias instituições de ensino 
superior. Pesquisadores de várias áreas (químicos, biólogos, 
filósofos, historiadores etc.), profissionais diversos (odontólogos, 
advogados, engenheiros, economistas etc.) submetem-se a um 
concurso (no caso de contrato de professor efetivo) ou a uma 
seleção, no caso de contratos temporários e adentram a uma 
determinada instituição de ensino. É verdade que, quase sempre, 
esses profissionais trazem consigo uma enorme bagagem de 
conhecimentos e de experiência profissional que contribui muito para 
a formação dos alunos. Mas, em geral, são profissionais que quase 
sempre nunca se pensaram professores. Adormeceram odontólogos, 
historiadores e acordaram tendo de enfrentar um grupo de alunos em 
uma ou várias salas de aula. E, como acontece na maioria das 
instituições, quando iniciam no trabalho docente, quase sempre, 
recebem planos de trabalho já prontos a serem seguidos. [...]. 
A instituição contratante, por sua vez, também supõe que eles já 
sejam professores. Isto, em geral, devido ao entendimento de que 
ensinar, de que ser professor é um ofício e um processo simples, ou 
que se aprende rapidamente, basta ter um pouco de jeito, paciência. 
 
 

Além deste entendimento, podemos acrescentar ainda que muitos destes 

professores já tenham obtido um título de mestre ou doutor, o que o tornaria 

inquestionavelmente “qualificado” para o exercício da docência. Ocorre, porém, que 

não é tão óbvia essa formação do docente universitário nos níveis stricto sensu, o 
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lugar demarcado pela legislação para a formação do professor universitário. 

Vejamos o que diz Guimarães (2009a, p. 12): 

 

A formação inicial supostamente se daria ao nível de mestrado e 
doutorado. Têm sido tomadas algumas providências em relação à 
formação deste professor, mesmo que ainda bem tímidas: inserção 
de disciplinas pedagógicas (metodologia do ensino superior, 
docência universitária) e exigência de estágios docentes para 
bolsistas de pós-graduação stricto sensu; como também a criação de 
cursos de especialização em docência universitária, entre outros. À 
exceção dos professores que foram alunos de licenciatura, essas 
experiências são, em geral, o único contato com a teoria da 
Pedagogia e da Didática, com o ofício de ensinar, que os novos 
professores universitários têm. Mas a formação não existe também 
porque não é exigida quando se ingressa no ensino superior. Tudo 
isto se torna mais complexo quando esse profissional vai atuar em 
cursos de licenciatura, na formação de novos professores. 
 
 

Concordando com Guimarães (2009a, p. 5), “[...] o professor é um profissional 

cujo espaço principal de trabalho é o ensino. É um profissional que ensina, ou: a 

função específica do professor é ensinar”. O autor adverte que esta afirmação pode 

causar estranheza ou minimizar o trabalho do professor, e apresenta alguns 

motivos: o ensino goza de baixo status no meio acadêmico em comparação com a 

produção acadêmica – “valemos quando publicamos”; este baixo status estaria 

associado com o entendimento equivocado de que ensinar é passar conhecimento 

ou doutrinar, instruir, elevando a pessoa do professor acima da pessoa do aluno; 

atribuir centralidade ao ensino “pode parecer uma segregação entre ensino e 

pesquisa”. 

Ora, o que Guimarães (2009a, p. 7) defende é que a docência é o que 

confere identidade profissional do professor e que esta, no contexto universitário, se 

constitui pela conjugação da tríade ensino, pesquisa e extensão. Saber articular 

estas funções não é tarefa que se aprende apenas “com paciência” ou com “um 

pouco de jeito”, mas carece de processos formativos para além do investimento 

pessoal do docente. Sendo a pós-graduação o locus de formação do docente 

universitário, espera-se que os programas cumpram cabalmente este papel. 

Entretanto, atualmente, na maioria dos programas de formação do professor 

universitário, contrariamente ao que se observa na graduação, conforme se discutiu, 

o que se percebe é uma centralidade da aprendizagem da pesquisa em detrimento 

da aprendizagem da docência. Poder-se-ia arriscar uma hipótese de que isto 
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refletiria a desvalorização do ensino e que a desvalorização deste, por sua vez, 

estaria levando à desvalorização da formação. 

Isso pode ser compreendido, tomando-se como referência os estudos de 

algumas pesquisadoras (CUNHA, 2007; KUENZER; MORAES, 2005; ALVES; 

OLIVEIRA, 2006; BRZEZINSKI; GARRIDO, 2001) que demonstram como o ensino e 

a pesquisa estiveram alternando lugar de centralidade nos programas e nas práticas 

levadas a efeito na pós-graduação. Nas primeiras décadas de existência da pós-

graduação, a centralidade era do ensino, sendo a pesquisa defrontada pelos alunos 

apenas no momento da elaboração da dissertação ou tese. A partir da segunda 

metade da década de 1990 é que a pesquisa ganha centralidade nas práticas, 

induzidas pelo sistema de avaliação da Capes, enfraquecendo-se o valor do ensino. 

Cunha (2007, p. 173) afirma que, quando se realiza a formação do professor, 

“pensar que o exercício dos processos de pesquisa se transfere automaticamente 

para o ensino” constitui um equívoco. Para a autora, 

 
A pós-graduação parte do pressuposto que a produção do 
conhecimento se faz pela pesquisa e não pelo ensino. Para a 
realização do ensino não há formação adequada e os professores 
retomam o seu referencial histórico, ensinando da mesma forma 
como aprenderam, procurando ser “seguros”, definindo o 
conhecimento válido e os rituais prescritivos do ensino tradicional 
(CUNHA, 2007, p. 174, grifo da autora). 
 
 

O entendimento que aqui se assume é que o professor universitário, tal como 

Guimarães (2010, p. 8) o concebe, 

 
é um profissional que tem o ensino como principal espaço de 
atuação e a docência como a base de sua identidade profissional. 
Essa afirmação não significa negar o vínculo do professor (e de sua 
atividade docente) com a pesquisa. Mas, ao destaque ao seu espaço 
de atuação. 
 
 

Não se trata, então, de fazer opções entre pesquisar ou ensinar, mas de 

integrá-las como tarefas do trabalho docente. O professor universitário pesquisa, e 

deve fazê-lo como atividade, mas não pode, em nome da atividade pesquisa, 

negligenciar seu compromisso com o ensino. Aliás, este compromisso é do professor 

e não do pesquisador. 

A importância da universidade e da pós-graduação como instância formativa 

do professor universitário é inegável, sobretudo, se e ao assumir ao trabalho 
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docente como trabalho da mais alta relevância para as sociedades, posto que 

constitui a maior contribuição para a formação daqueles que vão conduzir a 

humanidade a um destino. 

E, se o que se deseja é “assegurar a qualidade do trabalho da universidade 

contemporânea”, como dizem Almeida e Pimenta (2009, p. 25), é preciso que os 

programas de pós-graduação cumpram sua função integral, qual seja: formar o 

professor para a pesquisa, e formar o pesquisador para o ensino. Para isso, não 

podemos nos descuidar de argumentar com as autoras “em favor de uma real 

valorização do empenho na formulação de políticas institucionais de formação, 

estáveis e permanentes, voltadas para o aprimoramento da atividade de ensinar” 

(idem, p. 5). 

Argumentando também com Guimarães (2010, p. 7): 

 
Essas ideias têm o sentido de reivindicar atenção ao professor, no 
que se refere não só aos conhecimentos que ensina ou à experiência 
noutras profissões, mas também aos conhecimentos próprios da 
profissão docente, do saber ensinar e à especificidade desta prática 
educativa, no seio da prática social. Saber ensinar não se refere a 
técnicas de ensinar. Refere-se, basicamente, a que o professor, 
neste espaço educacional que é o ensino, desenvolva 
constantemente conhecimentos teórico-práticos que lhe possibilitem 
intervir na formação de outros seres humanos, auxiliando-os no 
desenvolvimento de sua própria humanidade. E, neste processo, 
como foi dito, também o professor repensa a teoria, reinventa sua 
prática e se educa. É claro que isto pressupõe razoável clareza de 
concepções de aprendizagem, das relações instituição 
formadora/sociedade, formas de organizar os alunos para aprender, 
maneiras adequadas de avaliar e, sobretudo, clareza do ser humano 
que se quer formar. 
 
 

Essa defesa parece destoar da crítica apresentada anteriormente sobre os 

professores “aulistas” e as universidades de ensino e as consequências desastrosas 

que isto produz na formação dos estudantes universitários e nas práticas docentes. 

Não se trata de defender a exclusividade do ensino na formação do formador. O que 

se quer destacar é que há uma visível precarização na formação do docente 

universitário para o ensino. 

O ensino, das dimensões da prática docente universitária, é a que mais 

permite exercer-se a mediação para educação de consciências. Pelo ensino, o 

docente, como dirigente do processo educativo, tem a prerrogativa de exercer 

influências importantes sobre os discentes pela função social que exerce.  
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Dependendo de como a concebe e a assume, o docente pode contribuir para a 

manutenção e reprodução das relações sociais capitalistas ou para a resistência e 

rupturas com as formas de dominação aí presentes. 

Assim sendo, parece que os reformadores da educação entenderam que 

deixar o ensino seguir pela via do espontaneísmo e amadorismo é via segura para a 

manutenção da ordem estabelecida. É o caminho para a concretização da 

construção do “intelectual orgânico” da hegemonia burguesa. 

Nunca será demasiado evocar o discurso de Guimarães (2009a) para 

esclarecer e marcar posição a esse respeito: 

 

A universidade e a educação superior, em geral, e hoje mais do que 
nunca, se pautam basicamente, pela produção do conhecimento, 
pela pesquisa que desenvolve. A determinação dos tipos de 
instituição de ensino superior (Universidade, Centro Universitário, 
Faculdades Integradas e Institutos ou escolas superiores) está muito 
ligada ao número de Mestres e Doutores e à possibilidade ou até 
obrigação de se produzir conhecimento; os professores são 
agrupados principalmente tendo como referência as áreas que 
investigam; os programas de pós-graduação são constituídos e 
avaliados principalmente pela produção (diga-se publicação). Não 
podemos nos esquecer dos programas nacionais de avaliação e 
estímulo à docência (Prova Brasil, ENADE, GED – para professores 
de instituições federais de educação) que, supostamente, 
destacariam o ensino. Poderíamos nos utilizar deste argumento, 
desta constatação para denunciar as questões de poder, ligadas ao 
ranqueamento das instituições, à autonomia falaciosa que marca a 
existência das universidades e a atuação dos professores e não para 
valorização efetiva do trabalho com o ensino. Mesmo que isto seja 
verdade, queremos seguir outra via de raciocínio (GUIMARÃES, 
2009a, p. 13). 
 
 

Esta outra via de raciocínio defendida por Guimarães (2009a) é que a 

formação do professor tenha como referência o ensino. Isso não exclui a pesquisa, 

apenas descentraliza-lhe a ênfase dada pelo discurso corrente, que aponta a 

pesquisa “como constituidora, até distintivo de qualidade na formação do professor” 

(p. 13), mal disfarçando a instrumentalidade que a pesquisa assume nas relações da 

universidade com o capital. 

A universidade, em especial, a pública, “operando” numa perspectiva 

mercadológica e organizacional, tende a negligenciar alguns aspectos que 

descaracterizam o ensino como mediação, tomada a práxis como referência. Ao 

reduzir o ensino e a pesquisa em atividades autônomas e independentes, dicotomiza 
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e separa o que, na docência universitária, deveriam estar ligados: teoria e prática, 

ensino, pesquisa e extensão. Ou, quando enfatiza apenas a pesquisa, acaba por 

enfraquecer seu poder formativo. Nesse sentido, ao professor universitário está 

posto o desafio de superar concepções que tentam reconfigurar a docência como 

mera atividade técnico-instrumental. 

Diante do exposto, é preciso que se esclareça que a formação que propugna 

o ensino como referência não é por si mesma suficiente para dotar o professor do 

saber necessário para a consecução da práxis. É necessário que se explicite o 

sentido de ensino como ação transformadora, práxis educativa. 

Souza (2013) defende que a formação docente para práxis exige romper-se 

com o paradigma que preside a educação tal como está configurada. Esse 

paradigma, alinhado com a pedagogia hegemônica, desprestigia o conhecimento 

pedagógico e reforça relações de poder, dominação e subordinação, tendo na ideia 

de “transmissão do conhecimento” o modelo da função docente por excelência. O 

conhecimento que aí importa é o conhecimento disciplinar e o pressuposto é o da 

“desigualdade entre professores e discentes, como ponto de partida do processo 

ensino-aprendizagem” (p. 75). Impõem-se o silêncio, a memorização e a verdade 

inquestionável dos “conhecimentos transmitidos”. Assim, “a partir da interiorização 

desse modelo estabelecem-se, como naturais, hierarquias de linguagem, de 

pensamento, de ações” (p. 78). 

A ruptura com este modo de ser e fazer docente, para Souza (2013), implica a 

valorização do conhecimento pedagógico – sem descuidar dos conhecimentos 

disciplinares – orientado pela noção de “comunicação” ao invés da de “transmissão”. 

A noção de comunicação “demanda diálogo, incentiva discussões e propicia a 

implicação e emanações comuns” (p. 76). Exige do docente o domínio de “aspectos 

científicos e didáticos, de maneira a dirigir criativa e pedagogicamente o processo de 

ensino-aprendizagem” (p. 75). 

A concepção de educação que orienta a práxis educativa é a de bildung. 

Souza (2013, p. 73) elenca as características fundamentais dessa concepção de 

educação30. Como bildung, a educação é processo integral de formação histórica, 

fundada na e orientada para liberdade. É “progresso pessoal e social e de 

autonomia do sujeito, como resistência ao processo desumanizador que exige 

                                            
30

  A autora recorre a autores como Silva (2007), Gur-Ze’ez (2006), Ramos-de-Oliveira (2003) e Severino (2003) 

para explicitar a noção de educação como bildung, constantes da lista de Referências no APÊNDICE 4.  
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postura ética”. Caracteriza-se por: “sua dinamicidade e poder de auto reflexão; suas 

dimensões intelectual, técnica, interna e espiritual; a negação do reducionismo; a 

identificação do saber e seu sabor; a imersão na ética; o relacionar-se dignamente 

com o outro”. 

No tocante à formação do professor, entendê-la como bildung “pressupõe ir 

além de aquisição de informações, habilidades técnicas ou didáticas”. 

 

[...] o processo formativo tem a ver com a integralidade do ser 
humano, de sua personalidade, da sua subjetividade, portanto o 
processo formativo tem ampla relação com as condições objetivas e 
subjetivas dos sujeitos. [...] uma formação voltada também para a 
subjetividade dos envolvidos, para a teia da vida sócio-cultural, para 
a compreensão histórica da sociedade e para as interações que 
suscitam (SOUZA, 2013, p. 74). 
 
 

De acordo com a autora, ainda, evocar as condições subjetivas nos 

processos formativos dos docentes chama atenção para a necessidade de serem 

trabalhadas as qualidades pessoais dos professores, pois essas 

 

são essenciais às atividades profissionais e demandam a formação 
integral de sua personalidade. A complexidade dessa formação 
requer a autocompreensão de discentes e docentes como requisitos 
para desenvolver sua consciência cognitiva e valorativa que 
possibilite a compreensão do caráter histórico-social e do caráter 
práxico e poiésis da educação, que contribua para esclarecer e 
fortalecer o compromisso ético da educação e de seus sujeitos 
(idem, p. 74). 
 
 

A formação aqui delineada existe. Souza (2013) testemunha experiência 

exitosa no campo de sua atuação, apontando as possibilidades de concretização de 

nossas utopias. Contudo, está longe de se tornar uma prática consolidada no campo 

da formação de professores. As políticas de profissionalização – que incluem as de 

formação – têm triunfado, até o momento, sobre os sonhos daqueles que lutam por 

uma educação emancipadora. Souza (2013, p. 84) faz entender como isso ocorre: 

 

[...] essas políticas de profissionalização impõem aos formadores 
gerar um novo perfil docente em concordância com as leis 
capitalistas que regem o mercado, que define um novo perfil de 
professor: competente, performático, que abandona sua identidade 
como intelectual, mas o aproxima do “mestre explicador”.  
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Essas novas competências demandadas aos professores encontram 
reforço numa cultura de avaliação e controle de desempenho, 
incentivadora da competição entre os próprios professores e de 
mecanismos externos de controle da carreira docente. E 
subjetivamente, intensificam a ideia que o docente seja mais um 
técnico do que um intelectual, preparado para a reprodução eficiente 
de conteúdos, isso fortalece a mudança de sua identidade, a 
fragilização de sua formação ética, desviado do ideal de 
transformação e solidariedade (grifo da autora). 
 
 

Conforme se discutiu, as condições concretas de trabalho dos professores, ao 

serem flexibilizadas, alijadas com discursos paradoxais e contraditórios, que 

parecem valorizar e qualificar os professores, na verdade, acabam por ocultar uma 

perversa lógica que explora, aliena, esvazia capacidades de (auto)crítica. As 

condições concretas e objetivas de trabalho dos professores, sobretudo dos que 

atuam nas universidades públicas, reverberam efeitos de desqualificação e 

mercadorização, colaborando para que a profissão docente brasileira sofra com 

influências controladoras e baseadas no elogio à produtividade de “mercadorias” 

como meio e fim. 

Diante desse cenário, ao professor universitário está posto o desafio de 

superar concepções que tentam reconfigurar a docência como mera atividade 

técnico-instrumental. O grande desafio está em transigir as condições postas pela 

política de profissionalização e formação que mal mascaram a intenção de forçar a 

construção do novo homem urbano coletivo, tal como descrito por Neves (2005): 

docilizado e adaptado. 

 

A profissionalização compreendida como política de regulação sobre 
a gestão e o trabalho docente, conforme anunciada nos documentos 
oficiais e na política educacional, assume importância estratégica 
devido às relações entre essas, as reformas educativas e o projeto 
econômico. Por outro lado, como rolo compressor, impele o professor 
a perder a consciência sobre as implicações sociais, econômicas e 
políticas do seu trabalho; sem perceber o efeito maléfico de uma 
política que impõe uma profissionalização docente técnica, apolítica, 
como estratégia que transforma sua identidade e inviabiliza ações 
coletivas e organizações político-associativas (SOUZA; 
MAGALHÃES, 2013a, p. 4). 
 
 

Remetendo às concepções de Veiga (2006), Brzezinski e Garrido (2001) e 

Isaia (2006) sobre formação docente, é imperioso argumentar em favor de um 

investimento consciente e contundente por parte dos professores nos processos 
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coletivos de formação e organização, como forma de enfrentamento aos 

desmanches do coletivo e às práticas de desprofissionalização e precarização do 

trabalho docente, em decorrência das políticas educacionais das últimas décadas. 

O que se pode afirmar sobre a formação e profissionalização do docente da 

educação superior nos marcos das políticas educacionais iniciadas nos anos 1990 é 

que essas se concretizaram no sentido de fortalecer as relações de dominação e de 

alienação do professor pelo trabalho. No entanto, dialeticamente, os processos de 

precarização e desprofissionalização a que são submetidos os docentes ao tempo 

em que dificultam práticas de resistência favorecem a emergência delas, porque 

nem todos estão “anestesiados”. 

Souza (2013, p. 84-85) nos lembra, evocando Paulo Freire, que “em 

educação não podemos ser realistas se não formos utópicos, se não tivermos 

sonhos”. E acrescenta: 

 

Enquanto formadores de educadores estamos convictos de nossa 
função social como construtores dos alicerces necessários a essas 
mudanças, continuamos com a utopia e a esperança de que essas 
transformações históricas, epistemológicas, ontológicas, 
pedagógicas, metodológicas são possíveis e podem ajudar os jovens 
professores a serem mais íntegros, mais críticos, mais criativos, mais 

sensíveis, mais solidários, mais felizes. 



2 AS PESQUISAS SOBRE O MAL-ESTAR E O BEM-ESTAR DOCENTE 

 

 

As pesquisas no Brasil sobre o mal-estar e o bem-estar docente, de acordo 

com a fonte consultada para esta pesquisa, e conforme se demonstrou na 

introdução, datam desde 1993. São pesquisas que se originam em campos 

específicos do conhecimento e prática profissional: da saúde, da organização do 

trabalho, da qualidade de vida no trabalho, da administração e gestão, da educação, 

e abrangem todos os níveis da educação. 

As pesquisas de interesse para esta tese foram aquelas produzidas nos 

programas brasileiros de pós-graduação em educação entre os anos 2000 e 2011 e 

referidas ao professor universitário. Apenas para recordar o leitor, reuni 9 trabalhos: 

2 dissertações e 3 teses obtidas eletronicamente e 3 dissertações e 1 tese obtidas 

pelo serviço de Comutação Bibliográfica. O Quadro 3 situa a produção em Educação 

por instituição e ano. 

 

 

Quadro 3 – Dissertações e Teses em Educação por instituição e ano (1993-2011) 

 

 
Fonte: elaborado pela autora (2013). 
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Neste capítulo, dividido em duas seções, apresento, na primeira, a revisão 

dos conceitos de mal-estar e de bem-estar docente de dois autores mais citados 

entre os que fundamentam as pesquisas, buscando apreender sua historicidade; e, 

na segunda, a descrição e discussão da produção investigada no tocante aos seus 

aspectos teórico-metodológicos. 

Trazer os conceitos dos autores mais citados nos trabalhos é importante para 

situar o discurso que as dissertações e teses materializam como texto no campo 

epistemológico assumido e tornar claros os valores e compromissos éticos dos 

autores desses trabalhos. Compreendendo os textos que aqui se interrogam como 

discurso é que é possível afirmar que estes não são neutros, nem inaugurais. Não 

são neutros porque implicam comprometimentos éticos e políticos dos autores com 

suas opções epistemológicas. Não são inaugurais, pois trazem em suas tecituras 

outras “vozes” (ouvidas e lidas) que, por sua vez, se repõem ou se contestam 

(BAKHTIN, 1995). 

Além disso, trazer os conceitos dos autores mais citados nos trabalhos é 

importante para esclarecer ao leitor por que o uso das expressões “mal-estar” e 

“bem-estar” e não outros, como burnout, stress, ansiedade, motivação no trabalho, 

qualidade de vida, bem-estar no trabalho, satisfação profissional e outros que têm 

sido associados de forma direta com o mal-estar e o bem-estar docente. 

O entendimento que se tem com esses autores é que “mal-estar” e “bem-

estar docente” são expressões para referir-se a um fenômeno produzido no âmbito 

da profissão docente, e não no de quaisquer profissões, onde também se verificam o 

mal e o bem-estar, acrescidos de outras adjetivações como “no trabalho”, “subjetivo”. 

Mal-estar e bem-estar docente são expressões preferencialmente utilizadas nas 

pesquisas cujas linhas estejam mais diretamente vinculadas aos processos 

educacionais e que creditam à formação potencial para prevenir o surgimento dos 

efeitos negativos e fomentar a construção/reforço dos positivos. 

Isto não quer dizer que não haveria outros campos do conhecimento 

interessados no estudo do mal-estar e bem-estar docente, apenas que esses 

estudos voltam-se para outros interesses, como os de saúde do professor ou de 

organização e gestão do trabalho escolar, o que não é o caso deste trabalho. Aqui, o 

que se busca é compreender o mal-estar e o bem-estar docente articulados com as 

mudanças sociais e políticas das duas últimas décadas que afetaram o trabalho 
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docente e comprometeram seu sentido de práxis, à luz do referencial teórico 

adotado. 

Assim, passo à apresentação dos conceitos, buscando apreender a origem 

dos termos no campo dos estudos em educação, circunstanciados nos trabalhos 

que foi possível reunir. Em seguida, apresento as pesquisas, no tocante aos seus 

aspectos teórico-metodológicos. 

 

 

2.1 Mal-estar e bem-estar docente: as vozes antecedentes 

 

 

Como se verá adiante, os autores das dissertações e teses, com exceção de 

uma autora (WEBER, 2009)31, se fundamentaram nos trabalhos de Esteve (1999, 

2005), Jesus (1998, 2007, 2003), Mosquera (2002), Mosquera e Stobäus (2006) e 

Stobäus e Mosquera (1996), e outros para a construção do conceito de mal-estar e 

de bem-estar docente. 

Destes autores, dois se destacam como referenciais basilares para as 

produções que se seguiram no Brasil, de certa forma, sob suas orientações: José 

Manuel Esteve Zaragoza e Saul Neves de Jesus. Mosquera e Stobäus seguiram 

desenvolvendo pesquisas a partir dos trabalhos destes dois com produções próprias 

e orientações de pesquisas. Por esta razão, tomarei apenas as obras dos dois 

autores mais referenciados – Esteve e Jesus – para apresentar os conceitos que 

foram apropriados pelos autores dos trabalhos aqui analisados. 

Como já foi dito, Esteve é um autor espanhol que popularizou, no campo da 

educação, o termo “mal-estar docente”. Sua obra O mal-estar docente: a sala de 

aula e a saúde dos professores (1987) resultou de pesquisa realizada na Espanha 

no final dos anos 1980, com o objetivo de estudar as causas e consequências mais 

evidentes do mal-estar docente. Para isso, realizou ampla revisão bibliográfica de 

estudos que já tratavam do tema e analisou periódicos, jornais, filmes e séries 

televisivas, a partir dos quais estabeleceu os indicadores do mal-estar docente e 

suas consequências na profissão, na prática docente e na saúde dos professores. 
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  Nesta seção serão abordados  os  autores  que  mais comparecem nos trabalhos. Os que Weber (2009) 
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seu trabalho. 
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Como base empírica da investigação tomou licenças médicas oficiais dos 

professores de ensino não-universitário, pesquisando os arquivos da Inspeção 

Médica da Delegação de Educação e Ciência em Málaga, cidade localizada na costa 

sul da Espanha,  com vistas a estudar as principais tendências que pudessem 

caracterizar os problemas de saúde dos professores. 

O interesse de Esteve em empreender investigação sobre a necessidade dos 

professores se ausentarem do trabalho por meio de licenças médicas, seguindo 

tendência investigativa dos países europeus e Estados Unidos, fundamentou-se na 

compreensão de que as faltas e o recurso às licenças médicas eram um dos meios 

para romper com o aumento do estresse e de outras influências negativas à saúde, 

provocados pela fragmentação do trabalho docente incentivada ou promovida pelas 

múltiplas demandas e a falta de condições disponíveis (e possíveis) para atendê-las. 

Esteve (1999a) ressalta que, quando foi publicada a primeira edição 

espanhola da obra O mal-estar docente em 1987, “tinha-se apenas ouvido falar de 

uma crise da profissão de educador que não fez senão crescer desde então” (p. 11). 

E que o “mal-estar docente” não era uma singularidade do sistema educacional 

espanhol, mas um fenômeno que estava presente em diversos países, “cujos 

sintomas começaram a fazer-se evidentes no início da década de oitenta nos países 

mais desenvolvidos, a exemplo do que se verificou e se publicou na Suécia (1983), 

França (1984) e Reino Unido (1989–90)” (p. 8). Tais sintomas refletiam, certamente, 

uma situação de crise geral do sistema educativo que afetava a imagem do 

professor e culminava na “deserção progressiva dos quadros docentes” (p. 11). 

Sobre as condições dessa crise, Esteve (1999a, p. 13) esclarece: 

 

A acelerada mudança do contexto social, em que exercemos o 
ensino, apresenta, a cada dia, novas exigências. Nosso sistema 
educacional, rapidamente massificado nas últimas décadas, ainda 
não dispõe de uma capacidade de reação para atender às novas 
demandas sociais. Quando consegue atender a uma exigência 
reivindicada imperativamente pela sociedade, o faz com tanta 
lentidão que, então, as demandas sociais já são outras. Portanto, os 
professores se encontram ante o desconcerto e as dificuldades de 
demandas mutantes e a contínua crítica social por não chegar a 
atender essas novas exigências. Às vezes o desconcerto surge do 
paradoxo de que essa mesma sociedade, que exige novas 
responsabilidades dos professores, não lhes fornece os meios que 
eles reivindicam para cumpri-las. Outras vezes, da demanda de 
exigências opostas e contraditórias. 
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Esteve (1999a) advertia que o professor precisava se posicionar ante essa 

mudança que ainda iria se acirrar. Previa que, na década de 1990, “o desafio 

tecnológico, a unidade europeia, as reformas qualitativas da educação e a inevitável 

ocorrência de critérios qualitativos de controle e avaliação do trabalho do professor” 

(p. 14), iriam impor novas mudanças que exigiriam o posicionamento do professor 

quanto ao seu papel nessa conjuntura. 

Na introdução de seu livro, ele faz uma interessante provocação, parodiando 

uma narrativa de Pirandello, intitulando a sua de “O ensino é um sonho”, em que 

resume a situação dos professores perante a mudança social. Assim ele a resume 

em artigo posterior, publicado no livro organizado por Nóvoa (1999) Profissão 

Professor: 

A situação dos professores perante a mudança social é comparável à 
de um grupo de atores, vestidos com traje de determinada época, a 
quem sem prévio aviso se muda o cenário, em metade do palco, 
desenrolando um novo pano de fundo, no cenário anterior. Uma nova 
encenação pós-moderna, colorida e fluorescente, oculta a anterior, 
clássica e severa. A primeira reação dos atores seria a surpresa. 
Depois, tensão e desconcerto, com um forte sentimento de 
agressividade, desejando acabar o trabalho para procurar os 
responsáveis, a fim de, pelo menos, obter uma explicação. Que 
fazer? Continuar a recitar versos, arrastando largas roupagens em 
metade de um cenário pós-moderno, cheio de luzes intermitentes? 
Parar o espetáculo e abandonar o trabalho? Pedir ao público que 
deixe de rir para que se ouçam os versos? O problema reside em 
que, independentemente de quem provocou mudança, são os atores 
que dão a cara. São eles, portanto, quem terá de encontrar uma 
saída airosa, ainda que não sejam os responsáveis. As reações 
perante esta situação seriam muito variadas; mas, em qualquer caso, 
a palavra mal-estar poderia resumir os sentimentos deste grupo de 
atores perante uma série de circunstâncias imprevistas que os 
obrigam a fazer um papel ridículo (ESTEVE, 1999b, p. 97). 
 
 

A situação dos atores descrita é semelhante à dos professores que, mediante 

a mudança vertiginosa que incide em seu trabalho, se veem obrigados a realizar mal 

sua função docente, tendo que suportar a crítica da sociedade e a culpabilização 

pelas falhas do sistema de ensino. Argumenta Esteve (1999b, p. 97) que a 

expressão mal-estar docente “aparece como um conceito da literatura pedagógica 

que pretende resumir o conjunto de reações dos professores como um grupo 

profissional desajustado devido à mudança social”. Estas reações reverberaram 

como sintomas da crise educacional que se verificava cada vez mais alastrante. 
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Em relação aos países desenvolvidos, os primeiros indicadores da crise 

começaram a se evidenciar na década de 1980. Na Suécia, em 1983, uma crise 

geral do sistema de ensino reverberou em progressivas desistências de 

continuidade na profissão docente. 

A decadência no trabalho docente também passou a ser notificada na França. 

Em 1984 foram publicados dois livros relacionados com a temática do desprestígio 

dos professores, obras que, segundo Esteve (1999a), tiveram pouca repercussão no 

meio acadêmico. Além disso, o Jornal Le Monde de L’ Education apresentou no ano 

de 1988, no seu número de janeiro, notícia sobre o déficit de professores no país, 

em função da não atratividade da carreira docente para jovens, comprometendo o 

suprimento do quantitativo necessário de professores frente às aposentadorias. 

No Reino Unido também se verificava ociosidade de vagas docentes nos 

colégios de Londres, obrigando o governo a recorrer à contratação excepcional de 

professores. As áreas que mais apresentavam escassez de professores eram as de 

matemática, numa proporção de quase o dobro do existente. Na França, observava-

se o mesmo problema, com respeito à matemática, física, química e línguas 

estrangeiras. Na Alemanha, detectava-se semelhante situação, com relação ao 

ensino primário: pouco mais da metade do que era necessário se preparava para a 

docência. 

Esta situação precária dos sistemas educacionais na Europa e Reino Unido 

foi objeto de estudos que pouca repercussão tiveram de imediato nos círculos 

acadêmicos. Esteve (1999a) assegura que, em 1984, recolheu e publicou trabalhos 

dos melhores especialistas europeus, os quais passaram praticamente 

despercebidos. Somente com as duas primeiras edições de O mal-estar docente, o 

problema da profissão docente e a crise em que se via mergulhado o sistema 

educacional tornaram-se reconhecidos e popularizados entre os professores e meios 

acadêmicos. Nas palavras de Esteve (1999a, p. 12-13): 

 
Ao ler o livro, muitos professores identificavam-se com a descrição 
que nele se faz da crise contemporânea da profissão de educador; e 
conseguiram, com sua ajuda, definir sintomas e pensar em soluções. 
Assim, o livro foi passando de mão em mão, ultrapassando nossas 
fronteiras com traduções resumidas para o francês na Révue 
Française de Pédagogie e na revista belga Éducation, ambas em 
1988, para o inglês (em: Teaching and Stress. Open University 
Press, 1989) e, finalmente, em uma nova edição ampliada e 
corrigida, para o português, em 1992 (O mal-estar docente. Lisboa, 
Escher). 
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Conforme Esteve (1999a, p. 26), o tópico “mal-estar docente” era empregado 

como a mais inclusiva das utilizadas na bibliografia por ele estudada “para descrever 

os efeitos permanentes de caráter negativo que afetam a personalidade dos 

professores como resultado das condições psicológicas e sociais em que se exerce 

a docência”. Tal expressão, já presente em estudos32 de Berger (1957), Mandra 

(1977), Amiel (1980, 1982, 1984) e Dupont (1983), comporta o sentido de produção 

da degradação da função do profissional docente, implicando um conjunto de fatores 

geradores do que Blase (1982) chamou de “ciclo degenerativo da eficácia docente”. 

Este ciclo degenerativo tem sido descrito na bibliografia anglo-saxã como 

burnout, aparecendo, pela primeira vez, em um artigo inglês, de Pamela Bardo 

(1979), intitulado “The Pain of Teacher Burnout: A Case History” (ESTEVE, 1999a). 

O sentido mais próximo do original é o “sair queimado” – fim da linha para quem se 

percebe irremediavelmente fracassado em seu intento de realizar aquilo que se 

espera poder e dever realizar. 

Burnout caracteriza-se como uma síndrome da “desistência” do trabalhador 

que lida com o cuidado de pessoas. Não é um termo que se restrinja ao profissional 

docente. O termo burnout aplica-se a um fenômeno que, primeiro, é mais bem 

compreendido dentro de uma abordagem clínica, relacionado à saúde psicológica do 

trabalhador; e segundo, estende-se à gama dos trabalhadores que lidam com 

pessoas que deles dependem em alguma medida. 

Codo e Vasques-Menezes (2006, p. 238), tomando definição de Maslach e 

Jackson (1981), conceituam burnout como “uma reação à tensão emocional crônica 

gerada a partir do contato direto e excessivo com outros seres humanos” que 

necessitam de cuidados. Entre os profissionais que estariam expostos ao risco 

dessa síndrome estão os de saúde, de segurança (policiais e agentes 

penitenciários) e os de educação. E, ainda: burnout se aplica “a trabalhadores 

altamente motivados, que reagem ao stress laboral trabalhando ainda mais até que 

entram em colapso” (idem, p. 241). 

De acordo com Codo e Vasques-Menezes (2006, p. 238), a síndrome é um 

conceito multidimensional que envolve três componentes: 1) a exaustão emocional, 

devido ao contato diário com o trabalho e a constatação da incapacidade de dar 

                                            
32

   Os referenciais  utilizados por Esteve, Jesus e pelos demais autores e pesquisadores estudados nesta tese 

encontram-se listados no APÊNDICE D. 
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mais de si afetivamente; 2) baixo envolvimento no trabalho ou a perda do 

investimento afetivo; 3) a despersonalização, em que ocorre a substituição do 

vínculo afetivo por um vínculo racional, frio e, às vezes, cínico. A combinação e 

evolução desses componentes culminam com a desistência do trabalho, real ou 

emocional, pelo trabalhador com a consequente degeneração da eficácia docente. 

Jesus (2007), fazendo diferenciação entre stress e burnout, esclarece que o 

stress pode ser sentido por qualquer profissional, mas “burnout atinge apenas 

aqueles que apresentam ideais elevados, motivação e investimento pessoal e que 

depois não se sentem reconhecidos ou sentem-se impedidos de alcançar os seus 

objetivos” (p. 21). Isto porque o stress, numa perspectiva biológica, seria “o conjunto 

de reações biofisiológicas não específicas a qualquer exigência de adaptação, 

traduzindo a preparação do sujeito para responder a novas exigências” e, numa 

perspectiva psicológica, “o resultado da transição entre variáveis ambientais e 

variáveis pessoais, sendo a avaliação das exigências superior à avaliação que o 

sujeito faz dos seus recursos [pessoais, interpessoais e organizacionais] para 

responder” (p. 28, acréscimo meu). 

O stress seria, dessa forma, uma reação que pode redundar em mal-estar, 

mas não necessariamente. Pode até gerar efeitos positivos. O stress não seria, 

também, sempre uma reação a algo ruim. Também algumas situações positivas 

podem provocar stress, “porque representam alterações no estilo de vida do sujeito 

e exigem sua adaptação” (JESUS, 2007, p. 29). Já o burnout, 

 

[...] é sempre negativo, significando o resultado, não apenas do 
stress em si, mas da falta de um sistema de defesa ou de uma forma 
adequada de lidar com o stress. Assim, a continuidade do stress 
pode levar ao mal-estar, embora o mal-estar não seja um resultado 
inevitável do stress (idem, p. 20). 
 
 

Ao estabelecer a distinção entre burnout e stress, Jesus (2007) identifica 

burnout como sinônimo de mal-estar. No entanto, Esteve (1999a) estabelece uma 

não identificação entre burnout e mal-estar. O burnout, como se disse, é a tradução 

anglo-saxônica para o “sair queimado” ou, como algumas traduções têm 

apresentado, o “esgotamento”. Este, para Esteve (1999a, p. 57), “apareceria como 

consequência do ‘mal-estar docente’” (grifo do autor), que, por sua vez, abarca uma 

complexidade maior do que a descrita no processo de evolução do burnout. 
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Esteve (1999a) esclarece que o mal-estar docente é um termo 

intencionalmente ambíguo, que se traduz na forma de incômodo indefinível, e que 

careceria de um modelo teórico que contemplasse essa complexidade. Defende a 

ideia de que “O primeiro passo para acabar com o ‘mal-estar’ é defini-lo. Saber em 

que consiste. Evitar a imprecisão desse sentimento indeterminado” (p. 14, grifo do 

autor). 

Na busca de defini-lo, Esteve (1999a) propõe um modelo teórico para 

compreender o mal-estar docente, reunindo contribuições de dois autores: Blase 

(1982), a propósito do estresse dos professores, e Polaino (1982), a propósito da 

ansiedade. Em suas palavras: 

 
O modelo que proponho é devedor de outros dois anteriores cuja 
citação é uma questão de justiça. Refiro-me aos elaborados por 
Blase (1982) e Polaino (1982), ainda que, como veremos, tenham 
objetivos mais reduzidos, ao se pretender explicar, de forma ideal, o 
“ciclo degenerativo da eficácia docente” e a “gênese da conduta 
ansiosa dos professores”, respectivamente. Neles se pretendem 
relacionar as condições psicológicas e sociais em que se exerce a 
docência com a produção de uma única resposta nos professores: a 
“ansiedade como estado dos professores”, no caso de Polaino, e a 
“degeneração da eficácia docente”, no caso de Blase (ESTEVE, 
1999a, p. 102, grifos do autor). 
 
 

Com intuito de esclarecer indicadores relacionados com o referido ciclo 

degenerativo da eficácia docente, Esteve se fundamenta em classificação de Blase 

(1982) sobre seus fatores primários e secundários. 

Os fatores primários são da ordem da prática cotidiana e “[...] incidem 

diretamente sobre a ação do professor em sala de aula, gerando tensões 

associadas a sentimentos e emoções negativas” (ESTEVE, 1999a, p. 27). Têm a ver 

com: 1) a precariedade dos recursos e condições de trabalho; 2) com o aumento da 

violência – física e psicológica – nas instituições escolares, que atingem a todos 

indiscriminadamente, como resultado da crise de autoridade e da escolaridade 

obrigatória; 3) com a acumulação de exigências sobre o professor, sem que este 

esteja preparado para realizá-las. 

Já os fatores secundários referem-se ao contexto em que se exerce a 

docência e têm ação indireta, ao promoverem “[...] uma diminuição da motivação do 

professor no trabalho, de sua implicação e seu esforço” (idem). São esses fatores: 1) 

a modificação no papel do professor e dos agentes tradicionais de socialização; 2) a 
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função docente, marcada por contradições e contestações de diversos grupos e 

forças sociais; 3) a modificação do apoio do contexto social ao professor e ao seu 

trabalho, com crescente rebaixamento do prestígio social e dos salários; 4) a 

incongruência e incoerência entre os objetivos do ensino e o avanço do 

conhecimento; 5) a imagem conflitiva do professor entre a idealização idílica e a 

vitimização, ambas midiáticas e reforçadas, muitas vezes, nos processos de 

formação, com efeitos danosos para a imagem da própria profissão docente. 

Esses fatores, de acordo com o modelo de Blaise (1982), de evolução sempre 

negativa, levariam os docentes a experimentarem um estresse elevado com 

consequente exaustão e esgotamento das forças para prosseguirem eficazmente no 

trabalho, num círculo vicioso e irreversível. 

No centro desse modelo está a “percepção das necessidades do aluno”. “A 

discrepância entre o esforço do professor e os benefícios obtidos com tal esforço” 

redundaria em estresse e repercussões negativas de sua personalidade (ESTEVE, 

1999a, p. 104). 

Fundamentalmente, Blase propõe a ideia de que o processo pelo 
qual os professores se queimam surge de uma atuação pouco eficaz 
com os alunos, que seria traduzida em uma diminuição substancial 
da satisfação do professor, de sua implicação no trabalho, de sua 
motivação e de seu esforço; do que se chegaria, pela redução do 
esforço do professor, a uma atuação ainda menos eficaz que tornaria 
a retroalimentar o ciclo (idem). 
 
 

Avaliando esse modelo, Esteve (1999a, p. 104) afirma que as limitações do 

modelo de Blaise estariam no fato de não contemplar outras respostas, como as que 

descreve: 

 

[...] como vimos, para evitar o círculo vicioso que nosso autor 
descreve, muitos professores recorrem ao corte de sua implicação 
pessoal no magistério, superficializando sua atuação, reduzindo seu 
esforço ao mínimo utilizando esquemas autoritários para evitar de 
ver-se questionado. Essa via, que evitaria as repercussões pessoais 
e a acumulação de estresse, não é contemplada no modelo de 
Blaise. 
 
 

Além dessas respostas, relativizando a ideia de ciclo degenerativo da eficácia 

docente, Esteve faz notar a presença de professores que sabem se defender do 

estresse que leva ao esgotamento. Esses seriam 
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[...] professores felizes e eficientes. Homens e mulheres que se auto-
realizam trabalhando no magistério, que souberam elaborar 
respostas efetivas e integradas ante o aumento de exigências e a 
enorme transformação a que se viu submetida a profissão docente 

(ESTEVE, 1999a, p 102). 
 
 

O outro modelo de que Esteve se serve é o de Polaino (1982), para explicar a 

“gênese da conduta ansiosa dos professores”. A ansiedade surgiria como resultado 

da pressão vivida sob as condições dos fatores de segunda ordem, já referidas por 

Blase (1982), ao que Polaino (1982) chamou de “pretexto” em seu modelo: “um 

conjunto de fatores diversos e distantes da escola que, sem aproximar-se sequer 

dos arredores, podem condicionar com maior ou menor intensidade a ansiedade dos 

professores” (ESTEVE, 1999a, p. 104). 

No centro de seu modelo estão as “respostas fisiológicas de ansiedade”. 

Esteve (1999a, p. 105) esclarece: 

 
Essas respostas fisiológicas de ansiedade, as quais o autor 
interpreta como uma reação pontual, teriam a potencialidade de 
ativar dois mecanismos bastante distintos: de um lado, otimizar o 
funcionamento adaptativo do organismo ante uma situação de 
estímulo problemática. Nesse caso encontraríamos o conceito de 
euestrés desenvolvido por Selye (1978) e Bensabat (1984). E por 
outro lado, existe a possibilidade de que essas respostas fisiológicas 
de ansiedade acabem desenvolvendo modelos cognitivos para 
atribuir às situações problemáticas um significado especial e 
ameaçador, que não está tanto na realidade e sim na interpretação 
subjetiva que o indivíduo faz. Nesse segundo caso, encontraríamos o 
conceito de distrés, em uma má adaptação à realidade, na qual as 
respostas fisiológicas desencadeariam uma ansiedade de 
expectação. 
 
 

Esteve (1999a, p. 105) considera que essa nomenclatura utilizada por Polaino 

(1982) obriga a distinguir três tipos de ansiedade: “respostas fisiológicas de 

ansiedade, ansiedade de expectação e ansiedade como estado”. A ansiedade de 

expectação ou “como traço” tem a ver com a disposição do sujeito para ser ansioso 

e implica uma capacidade de perceber ameaças onde haja e não haja de fato, 

considerando o menor indício delas desproporcionalmente. “Mediante essas 

distorções cognitivas, que se convertem em novos estímulos ameaçadores, passa-

se da ansiedade como traço à ansiedade como estado” (ESTEVE, 1999a, p. 153). 

Este tipo de ansiedade inclui respostas somáticas (sudoreses, taquicardia, etc.) e 

psicológicas, tanto no sentido da inibição quanto no do enfrentamento. 
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Discordando de Polaino (1982) quanto à definição de ansiedade, Esteve 

(1999a, p. 105) pontua: 

 
As respostas fisiológicas de ansiedade, como reações pontuais, não 
necessariamente ligadas ao desenvolvimento de esquemas 
cognitivos coincidem com a definição de estresse do mesmo autor e 
com o conceito de estresse tal como foi definido por diversos 
autores, [...] com a dupla possibilidade do euestrés e do distrés. [...]. 
Assim, falar-se-ia de ansiedade somente no caso da presença de 
modelos cognitivos dispostos a atribuir à realidade significações 
ameaçadoras subjetivas; aspecto que é mais característico para se 
definir a ansiedade. 
 
 

De Polaino (1982), então, Esteve tira contribuição para entender o estresse 

que acomete o professor, que tanto pode ser a causa da ansiedade como seu efeito, 

podendo evoluir para a depressão e a neurose. Mas que, não necessariamente, 

como ficou demonstrado na definição para o estresse no excerto acima. 

Buscando avançar na compreensão do mal-estar docente para além das 

explicações oferecidas por Blase e Polaino, Esteve (1999a) propõe o seu modelo de 

explicação do mal-estar docente, cujo centro é a “interação professor-aluno”33. Um 

conceito fundamental que faz a diferença entre os modelos estudados por Esteve é 

o de “auto-implicação-inibição”, 

 
como uma das chaves mais importantes para entender o mal-estar 
docente, já que sobre ele incidem todas as dificuldades contextuais 
que têm sido estudadas; e, ao mesmo tempo, vem  marcar a 
existência de respostas diferentes nos professores submetidos às 
mesmas dificuldades (ESTEVE, 1999a, p. 111). 
 
 

Que respostas seriam estas? Admitindo que os fatores apontados por Blase 

(1982) e Polaino (1982) sejam responsáveis pela tensão do professor, Esteve 

propõe que as respostas podem variar conforme a implicação pessoal do professor 

com seu trabalho. 

Assim poderia ser resumido o modelo de Esteve: o trabalho fundamental do 

professor (lembremos que ele se refere ao professor da educação básica) se dá na 

interação com o aluno. Na realização desse trabalho, fatores de primeira ordem e de 

                                            
33

   Lembremos  que este estudo se referia ao professor da educação básica. Conquanto os indicadores possam 

se ampliar ao sistema educacional como um todo, há alguma especificidade no trabalho do professor 
universitário que não é contemplado no trabalho de Esteve, por razões óbvias relacionadas ao tempo e 

espaço que separam as realidades estudadas. 
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segunda ordem (Blase) ou de pretexto (Polaino) exerceriam pressão de diferentes 

níveis e naturezas, negativamente, exigindo uma resposta satisfatória e eficiente do 

professor. 

Na base dos recursos que o professor dispõe para responder às exigências 

está a formação inicial, considerada por Esteve inadequada, posto que baseada em 

modelos normativos e ideais. Afirma que os estudos realizados sobre a profissão 

docente têm levado a uma descoberta: “a prática do magistério apresenta 

dificuldades impossíveis de serem dominadas com os esquemas ideais e normativos 

sobre os quais se baseou a maior parte dos enfoques do período de formação 

inicial” (ESTEVE, 1999a, p. 110). 

Diante da formação deficitária e imbuídos de desempenhar seu trabalho, 

cujas exigências vão além das questões pedagógicas, os professores buscam 

desenvolvê-lo adotando uma aprendizagem por tentativa e erro. Nesse caso, duas 

situações são identificadas: os professores que conseguem elaborar recursos 

adequados e os que não conseguem. O grupo que consegue tende a seguir, 

superando as tensões e alcançando um estado de equilíbrio (euestrés), 

desenvolvendo a organização de defesas adequadas frente a uma situação 

ameaçadora. O grupo que não consegue, por sua vez, vai perdendo paulatinamente 

a segurança e motivação e, consequentemente, a satisfação. Esses são os que 

sucumbem ao estresse extremo (distrés), desenvolvendo a ansiedade como traço e 

a desistência como último recurso. 

Se a explicação se concluísse assim, o modelo teria seguido a mesma 

tendência explicativa linear. Mas, ao considerar o jogo de conceitos “auto-

implicação-inibição”, Esteve identifica a existência das respostas diferenciadas nos 

professores submetidos às mesmas circunstâncias. Com relação à implicação 

pessoal, Esteve (1999a, p. 112) observa: 

 
Com efeito, existem tantos professores preparados, com recursos 
adequados para obter êxito no magistério, mas que decidem não 
implicar-se pessoalmente nele, como professores que decidem 
esgotar-se voluntariamente, com uma tremenda dedicação, em 
situações de ensino nas quais só podem chegar ao fracasso, porque 
carecem dos recursos imprescindíveis para obter êxito nelas. 
 
 

Professores preparados e não-implicados e professores implicados e 

despreparados. Apesar dessa situação observada, Esteve (1999a) destaca que as 



C a p í t u l o  2  | 108 

 

respostas mais habituais são que professores mais bem preparados apresentam 

maior implicação pessoal no magistério e que os que possuem menos recursos 

apresentam uma inibição mais frequente. 

Diante da possibilidade do fracasso, duas “reações globais com as quais os 

professores respondem às dificuldades acumuladas, tanto no contexto próximo à 

aula, como no contexto social em que exercem a docência” são observadas no 

modelo proposto por Esteve: a inibição e o recurso à rotina. Os professores que 

desenvolvem estas reações são professores insatisfeitos com seu trabalho, 

desmotivados para realizá-lo e que consideram “sua dedicação ao magistério 

simplesmente como um meio de subsistência”, procurando “não se auto-implicar 

nele, inclusive mediante o reconhecimento explícito de que não se identifica com o 

trabalho que realiza e nem com a profissão que exerce” (ESTEVE, 1999a, p. 112). 

Tal grupo de professores, pobres de recursos para obter êxito nas situações 

docentes, acaba por adotar uma postura autoritária tanto para sustentar a rotina 

como para afastar as possibilidades de contato com os alunos. 

Próxima à inibição e rotina, Esteve (1999a, p. 113) observa, também, 

 

a reação dos professores que respondem às dificuldades do 
magistério na sala de aula e no contexto social com uma conduta 
hesitante, cheia de contradições. Esperança e desesperança, 
dedicação e momentos de abandono, desejo de chegar até os alunos 
e cortes na comunicação, voluntarismo e incapacidade para manter o 
esforço vão se suceder intermitentemente. A insatisfação como 
reação subjetiva será o único elemento claro de identificação desse 
grupo, cuja motivação e esforço no trabalho vão variar, seguindo o 
ritmo das vicissitudes do magistério (grifo do autor). 
 
 

Considerando e retomando os casos em que há implicação, Esteve (1999a, p. 

113) apresenta duas alternativas para compreender como ela se dá e como interfere 

nas atitudes assumidas pelos docentes implicados: 

 
1) Que o professor possua recursos adequados para dominar as 
situações do magistério  que enfrenta e, consequentemente, que sua 
implicação pessoal derive de sua segurança em si mesmo e de sua 
identificação com o trabalho que realiza. 
2) Que o professor careça da formação inicial necessária para ser 
eficaz no contexto concreto em que ele exerce o magistério, mas que 
decida implicar-se nele ao máximo, mantendo altos níveis de 
motivação e de esforço, derivados de uma atitude altamente positiva 
em face à profissão docente, em alguns casos enfocada de uma 
perspectiva vocacional. 
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No primeiro caso, a resposta desses professores ante as dificuldades pode 

ser descrita como uma atitude integrada, de motivação e esforço, tendo como base 

a satisfação pessoal do professor pelo trabalho docente. Esses professores 

compõem o grupo daqueles que podem ser descritos como autorrealizados no 

magistério. 

Já no segundo caso, a implicação associada à escassez de recursos leva o 

docente a trabalhar cada vez com mais tensão, sem nunca poder chegar ao 

equilíbrio. O insucesso do esforço empreendido vai acumulando tensão que 

propiciará o desenvolvimento de “esquemas de ansiedade de expectativa, [...], 

atribuindo, de forma subjetiva, um significado especialmente traumático a fatos que, 

objetivamente, não supõem uma ameaça pessoal para ele” (ESTEVE, 1999a, p. 

114). 

Esse grupo é o que, seguramente, mais sofre. Enfrenta dificuldades de toda 

ordem, tanto as geradas “pela interação com os alunos e com o contexto escolar e 

social, como também as produzidas por sua forma particular de interpretar a 

realidade” (idem). Alimentando esses esquemas, o professor desse grupo 

permanece em um permanente “estado de ansiedade, em que o desejo de se 

manter implicado, identificando-se com um trabalho no qual só obtém fracassos, o 

leva a uma profunda depreciação do ego” (ESTEVE, 1999a, p. 115,  grifos do autor). 

Essa depreciação é explicada por Esteve como a autoculpabilização do 

professor e a interiorização do seu fracasso no magistério, incapacitando-o de 

enxergar e avaliar as circunstâncias externas adversas que concorrem para o 

fracasso. Agravando-se o estado de ansiedade, a saúde mental do professor pode 

ficar comprometida, degenerando-se em quadros de depressão ou “neuroses 

reativas”. Conforme conclui Esteve (1999a, p. 114), esse é o grupo de professores 

“que alimenta o tópico do teacher burnout, do ‘professor-que-sai-queimado’” (grifo do 

autor). 

A pesquisa de Esteve intentou clarificar o entendimento de mal-estar docente 

para além das imprecisões do termo ou da identificação direta com a doença mental 

dos docentes. O mal-estar docente, tal como demonstrou, comporta 

ambivalentemente tanto o conceito de reação (efeito) à mudança social vivida pelo 

docente como o de causa de sintomas variados que podem, inclusive, culminar em 
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doença. Não é por menos que Esteve (1999a) o concebe com um termo 

intencionalmente ambíguo e impreciso. 

Em sua avaliação, as investigações sobre o tema nem sempre lograram 

matizar adequadamente as expressões ao se estudarem as consequências do mal-

estar docente. Afirma que os conceitos de “desajustamento”, de “problemas 

psicológicos” ou de “saúde mental” são utilizados de forma algo confusa, e pouca 

específica, para mencionar situações dificilmente comparáveis (ESTEVE, 1999b). 

A partir de sua investigação, conclui que as consequências do mal-estar 

docente na personalidade dos professores situam-se numa escala graduada em, 

pelo menos, doze escalões, e que somente os três últimos “(qualitativamente 

importantes, mas quantitativamente pouco significativos), se reportam, claramente, à 

saúde mental dos professores” (ESTEVE, 1999b, p. 112). Tomando-as pela “ordem 

crescente do ponto de vista qualitativo, mas decrescente no que respeita ao número 

de professores afetados”, apresenta as que considerou principais: 

 

 Sentimentos de desajustamento e insatisfação perante os 
problemas reais da prática do ensino, em aberta contradição com a 
imagem ideal do professor. 

 Pedidos de transferência, como forma de fugir a situações 
conflituosas. 

 Desenvolvimento de esquemas de inibição, como forma de cortar a 
implicação pessoal com o trabalho que se realiza. 

 Desejo manifesto de abandonar a docência (realizado ou não). 

 Absentismo laboral, como mecanismo para cortar a tensão 
acumulada. 

 Esgotamento, como consequência da tensão acumulada. 

 “Stress”. 

 Ansiedade. 

 Depreciação do eu. Autoculpabilização perante a incapacidade de 
ter sucesso no ensino. 

 Reações neuróticas. 

 Depressões. 

 Ansiedade, como estado permanente associado em termos de 
causa-efeito a diagnósticos de doença mental (idem, p. 113). 
 
 

E quanto ao bem-estar? O que o modelo de Esteve permite apreender? Pode-

se observar nesse modelo proposto por Esteve que o bem-estar está implicitamente 

referido nos casos de professores que possuem uma conduta integrada e que, pela 

autoimplicação e preparo adequado conseguem sua autorrealização no magistério. 

Embora estes professores possam apresentar algum nível de tensão e estresse, o 
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resultado de seu esforço, considerando-se os mecanismos em jogo, será sempre 

satisfatório. 

Se sobre o mal-estar Esteve realizou ampla pesquisa e elaborou um modelo 

teórico de compreensão, produzindo novas inteligibilidades sobre o tema que já 

vinha sendo estudado, sobre o bem-estar docente abriu apenas passagem para que 

outros o fizessem. Ao observar a presença de professores felizes na profissão 

docente sob circunstâncias desfavoráveis, promoveu “novos estados da questão”, 

como ele afirma, ensejando que outros pesquisadores voltassem suas atenções 

para a outra face do fenômeno: o bem-estar. 

Enquanto o mal-estar é estudado, fundamentalmente, por um enfoque 

sociológico, enfatizando-se as influências externas na agudização dos sintomas de 

mal-estar, o bem-estar tem sido compreendido, nas pesquisas aqui estudadas, pelo 

enfoque psicológico. O autor mais referenciado nas pesquisas que se dedicou ao 

estudo do bem-estar foi o psicólogo português Saul Neves de Jesus. 

Enquanto Esteve concebe o mal-estar e bem-estar como “faces” de um 

mesmo fenômeno, e que englobariam aspectos objetivos e subjetivos, conforme o 

modelo teórico que elaborou, Jesus concebe o bem-estar docente como “uma leitura 

positiva que as pessoas fazem de sua própria vida” (JESUS, 2007, p. 26), dentro de 

um enfoque psicológico. Pode ser traduzido 

 

pela motivação e realização do professor, em virtude do conjunto de 
competências (resiliência) e de estratégias (coping) que este 
desenvolve para conseguir fazer frente às exigências e dificuldades 
profissionais, superando-as e otimizando o seu próprio 
funcionamento (JESUS, 2007, p. 27). 
 
 

Compreender como se desenvolvem estas “competências” parece ser o 

objetivo dos estudos que se dedicam a estudar o bem-estar docente. Sobre 

resiliência e coping, Jesus (2007), na obra consultada, se restringe a afirmar que se 

tratam de estratégias de que o sujeito lança mão na tentativa de lidar com as 

situações estressantes. 

Sobre estes conceitos, Mendes et al. (s/d, p. 23), após reunirem 

conceituações de diversos estudiosos, concluem: 
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[...] a resiliência pode ser compreendida como a capacidade de 
superação das adversidades de forma positiva, enquanto que as 
estratégias de coping são as ações utilizadas para conseguir superar 
estas adversidades. Compreendemos, então, que as estratégias de 
coping podem contribuir para o desenvolvimento da resiliência no 
sujeito, ou seja, estes dois mecanismos podem estar relacionados 
durante o enfrentamento das dificuldades surgidas na vida das 
pessoas. 
 
 

Timm, Mosquera e Stobäus (2008, p. 43) pontuam que essa capacidade de 

superação envolve três perspectivas: 

 

(1) se trata de uma capacidade inata do ser humano, mas que pode 
ser desenvolvida e aperfeiçoada seja pelas experiências na vida que 
forçam esse desenvolvimento, seja por técnicas de cuidados para 
consigo mesmo praticadas desde uma possibilidade de precaução; 
(2) se trata de saber adaptar-se às circunstâncias lendo na realidade 
os indicativos de como agir adequadamente em função delas; ou, (3) 
de uma capacidade de algumas pessoas que demonstram que, 
quando tudo em sua vida parecia apontar para que desse errado, a 
pessoa se superou e venceu. 

 
 

Jesus (2007) parte do conceito de stress para falar de uma “crise de 

motivações”. Para ele, a sociedade atual pode ser denominada como a “sociedade 

de stress”. Esse seria um dos indicadores do mal-estar docente, causado pela 

somatória de fatores externos ligados ao estilo de vida das sociedades “ditas 

desenvolvidas” e à situação profissional dos professores. Contudo, afirma, o stress 

não é uma condição objetiva, mas subjetiva e, por isso, não pode ser generalizada. 

Tampouco o stress leva a consequências negativas sempre. 

Tal como Esteve (1999a), Jesus (2007) identifica a existência de professores 

que, sob as mesmas circunstâncias, apresentam reações diferentes. Nem todos 

apresentam as reações negativas ao stress. Isso, porque, como se discutiu 

anteriormente, e de acordo com Jesus (2007, p. 28): “A própria noção de stress, 

embora seja usualmente utilizada com uma conotação negativa, pode integrar-se no 

conceito de bem-estar docente, com base na distinção entre as situações de distress 

e eustress34”. O primeiro, resultante da má adaptação do sujeito às exigências; o 

segundo, força motivadora que aumenta a energia e a produtividade. 

                                            
34

  A grafia dos  termos  aparece  de forma diferente nas traduções das obras de Esteve (1999) e de Jesus 

(2007). Na primeira, os termos são grafados como distrés e euestrés; no segundo distress e eustress. As 
grafias serão mantidas conforme seus registros nos originais consultados. 
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A motivação intrínseca é um dos conceitos a que Jesus recorre para tratar do 

bem-estar. É, para ele, o principal indicador de bem-estar, e, no caso de sua 

inexistência, de mal-estar. Outro conceito é o de “expectativas de eficácia pessoal”. 

Para Jesus (2007), tanto a motivação como a expectativa de eficácia pessoal 

podem ser construídas a partir das “boas” referências, sejam as pessoas bem-

sucedidas, sejam os aspectos positivos na profissão. 

Seguindo a perspectiva da psicologia positiva, argumenta: 

 

Parece-nos preferível uma abordagem mais otimista, evidenciando 
os aspectos mais positivos da profissão docente e, em termos de 
pesquisa, buscando identificar as condições necessárias para o bem-
estar e a realização profissional dos professores (JESUS, 2007, p. 
24). 
 
 

Como contribuição a esse propósito, apresenta alguns aspectos positivos na 

profissão docente, que poderiam referendar de forma otimista a profissão docente. 

Com base em Dunham (1992), destaca: 

 

a diversidade de tarefas, a interação com os alunos, a preparação e 
implementação de novos métodos de ensino e de tópicos não 
utilizados anteriormente, a oportunidade de realizar o trabalho à sua 
maneira na sala de aula, a imprevisibilidade do cotidiano, o processo 
de tentar encontrar soluções para os problemas, a pesquisa sobre 
temas a ensinar, a preparação das aulas, os novos desafios e o 
trabalho com os colegas. [...] o reconhecimento que alguns alunos e 
gestores revelam pelo trabalho do professor, o interesse manifestado 
por alguns alunos durante as aulas, a participação do professor em 
projetos de investigação com os colegas e as oportunidades para 
atualização e aprendizagem através da participação em congressos 
e ações de formação (JESUS, 2007, p. 25). 
 
 

Tais aspectos, para Jesus (2007), no âmbito das pesquisas sobre o professor, 

deveriam ser enfatizados como forma de se construir uma imagem positiva da 

profissão, bem como a exposição de “professores exemplares”, visando a influenciar 

o desenvolvimento de atitudes positivas e de expectativas de eficácia pessoal ou de 

sucesso. 

Outra frente de atuação, nesse sentido, seria no âmbito da formação de 

professores. A formação35, orientada por princípios humanistas e seguindo um 

                                            
35

   Na  obra  aqui citada, Jesus (2007) detalha o programa de formação concebido a partir de diferentes modelos 

e abordagens e proposto por ele para formar professores resilientes e realizados na profissão, o que é 
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modelo relacional e descritivo, contribuiria para formar professores capazes de 

enfrentar com positividade os desafios que lhe são postos pela profissão. 

Da obra consultada36 não é possível extrair conceituações mais aprofundadas 

dos termos, como motivação, resiliência, coping e outros. É uma obra mais de 

referências do que de definições, o que limita a exploração dos conceitos que Jesus 

utiliza. 

É importante destacar que Esteve e Jesus estudaram o mal-estar e o bem-

estar docente no âmbito da educação básica e circunstanciada a mudanças pontuais 

em seus países. Entretanto, é possível afirmar que suas pesquisas servem de ponto 

de partida para os estudos no âmbito da educação superior. 

Embora a lista de exigência esteja mais direcionada aos professores que 

trabalham com crianças e adolescentes, há algumas especificidades na relação 

docente-discente, na organização da aprendizagem que não deixam de constituir 

listas de exigências prescritas, ou não, para o trabalho docente em diversas etapas 

da educação. 

 

 

2.2 Caracterização do corpus da pesquisa: aspectos teórico-metodológicos 

 

 

Opto por fazer esta descrição, recorrendo-me com frequência às falas dos 

autores. Acredito que estes autores são sujeitos desta pesquisa e, por isso, têm a 

prerrogativa da “voz”, sobretudo, neste momento. Considerando a opção de análise 

das informações na perspectiva da análise do discurso, entendo que as falas dos 

sujeitos têm importância fundamental para a produção de sentidos, já que não 

apenas eu as estou lendo, mas também meus interlocutores, por meio da minha 

leitura. 

Consciente de que as seleções que fiz já são indutoras de um sentido, do 

sentido que eu estou produzindo, não pretendo, contudo, impedir as possibilidades 

de inteligibilidade dos discursos que estarei analisando, até para manter aberto o 

                                                                                                                                        
apropriado pelos autores dos trabalhos analisados. O detalhamento desse programa será feito, 
oportunamente, quando estes trabalhos forem apresentados e analisados. 

 
36

   A  consulta  a outras publicações de Jesus (2004, 2006, 2011) levou a constatar que se tratam de replicações 

do conteúdo da obra consultada, não permitindo desenvolver o conceito de bem-estar além do apresentado. 



C a p í t u l o  2  | 115 

 

canal do diálogo e da crítica, pressuposto da ciência que se pretende dialética. 

Assim, ao meu interlocutor, esclareço a presença das falas, que as reputo como 

necessidade metodológica. 

As pesquisas selecionadas compreendem 4 teses e 5 dissertações 

defendidas em programas brasileiros de pós-graduação entre os anos 2000 e 2011. 

Dos trabalhos, 6 foram produzidos em instituições privadas e 3 em instituições 

públicas, e com concentração na região Sul e Sudeste. Também a maioria das 

bancas de defesa das teses é composta por doutores e doutoras que comparecem 

com regularidade nas bancas, mantendo um grupo mais ou menos coeso de 

pesquisadores. 

Identificando-se o lugar social de onde os sujeitos falam e as condições de 

produção que materializam as pesquisas, compreendem-se, com mais clareza, não 

somente a regularidade de conteúdo e a forma dessas pesquisas como também os 

posicionamentos políticos que os pesquisadores assumem. 

A apresentação dos trabalhos seguirá a seguinte ordem: primeiro as teses e, 

na sequência, as dissertações, observando-se a cronologia da mais recente para a 

mais antiga. 

No quadro 4 visualizam-se os dados de identificação da produção 

selecionada, tais como títulos, autorias, orientações, bancas de defesas e as 

instituições de origem das teses e dissertações. 
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Quadro 4 – Dados de identificação das teses e dissertações 

 
 TÍTULO/ANO AUTOR(A) ORIENTADOR(A) INSTITUIÇÃO 

T 

E 

S 

E 

S 

 

O perfil profissional e representações de bem-
estar docente e gênero em homens que 
tiveram carreiras bem-sucedidas no magistério 
(233 f.) 
 
 
 
2009 

Josiane 
Peres 
Gonçalves 

Dr. Juan José M. Mosquera 
 
Banca Examinadora: 
 
Dra. Bettina Steren dos Santos 
Dr. Claus Dieter Stobäus 
Dr. Edgar Zanini Timm 
Dra. Valeska M. F. de Oliveira 

 
Pontifícia 

Universidade 
Católica do Rio 
Grande do Sul 

 
 
 

A produção de sentido na vida de educadores: 
por uma logoformação 
(272 f.) 
 
 
 
 
 
2009 

Paulo 
Fossatti 

Dr. Juan José M. Mosquera 
 
Banca Examinadora: 
 
Dr. Claus Dieter Stobäus 
Dra. Carolina M. S. F. de Sousa 
Dr. Edgar Zanini Timm 
Dra. Maria Helena M. B. Abrahão 
Dr. Saul Neves de Jesus 

 
Pontifícia 

Universidade 
Católica do Rio 
Grande do Sul 

 
 
 

Uma investigação acerca dos fatores que 
contribuem para o Mal-Estar e Bem-Estar dos 
professores que trabalham com EaD 
(163 f.) 
 
 
 
2009 

Sueli Wolff 
Weber  

Dr. Juan José M. Mosquera 
 
Banca examinadora: 
 
Dr. Claus Dieter Stobäus 
Dra. Lúcia M. Giraffa 
Dra. Maria Inês Corte Vitória 
Dra. Marlice Geller 

 
Pontifícia 

Universidade 
Católica do Rio 
Grande do Sul 

 
 
 

O bem-estar na docência: dimensionando o 
cuidado de si  
(261 f.) 
 
 
 
 
2006 

Edgar 
Zanini 
Timm 

Dr. Juan José M. Mosquera 
Co-Orientador:  
Dr. Claus Dieter Stobäus 
 
Banca Examinadora: 
Dra. Maria Helena M. B. Abrahão 
Dra. Marilu Fontoura de Medeiros 
Dra. Carolina M. S. F. de Sousa 

 
Pontifícia 

Universidade 
Católica do Rio 
Grande do Sul 

 
 
 

    

D 

I 

S 

S 

E 

R 

T 

A 

Ç 

Õ 

E 

S 

Motivação e satisfação no trabalho docente em 
uma instituição de ensino superior particular: 
estudo de caso  
(99 f.) 
 
2010 

Ângela de 
Freitas 
Mozini 

Dra. Ivone Tambelli Schmidt 
 
Banca Examinadora: 
 
Dra. Carmem Lúcia Dias 
Dr. Francisco Hashimoto 

 
Universidade do 
Oeste Paulista, 

Presidente 
Prudente - SP 

As políticas da Capes e seus impactos no 
trabalho do professor do stricto sensu 
(264 f.) 
 
 
 
2009 

Maria 
Virgínia 
Teixeira de 
Freitas 

Dra. Maria A. M. Oliveira 
 
Banca Examinadora: 
 
Dr. Oder José dos Campos 
Dr. Carlos Roberto Jamil Cury 
Dra. Magaly dos Reis 

 
Pontifícia 

Universidade 
Católica de Minas 

Gerais 

O professor de medicina no contexto do mal-
estar docente 
(93 f.) 
 
 
2003 

Olmiro 
Cezimbra 
de Souza 
Filho 

Dra. Maria Inês Naujorks 
 
Banca Examinadora: 
 
Dr. Claus Dieter Stobäus 
Dra. Jadete Barbosa Lampert 

 
Universidade 

Federal de Santa 
Maria - RS 

Entre o bem e o mal-estar docente: um retrato de 
professores do ensino superior privado  
(100 f.) 
 
 
2003 

Cleri 
Becher de 
Mattos 
Leão 

Dra. Maria Virgínia B. Berger 
 
Banca Examinadora: 
 
Dr. Ivo José Both 
Dr. Luiz Fernando Cerri 

 
Universidade 

Estadual de Ponta 
Grossa - PR 

 
 

Implicações do mal-estar docente: estudo 
comparativo entre professores e professoras da 
Universidade de Cruz Alta 
(155 f.) 
 
2001 

Fatima 
Terezinha 
Lopes da 
Costa 

Dra. Silvia Maria de Aguiar Isaia 
 
Banca Examinadora: 
 
Dr. Saul Neves de Jesus 
Dra. Maria Inês Naujorks 

Universidade 
Federal de Santa 

Maria - RS 
 
 
 

 
Fonte: elaborado pela autora (2013). 
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Na caracterização dos trabalhos quanto aos aspectos teórico-metodológicos, 

serão enfatizados o problema de pesquisa, os objetivos, a perspectiva metódica e a 

metodologia adotada em cada trabalho. 

 

 

A) Problemas propostos e objetivos das pesquisas 

 

 

Estudar os problemas e objetivos das pesquisas é fundamental ponto de 

partida para as investigações meta-analíticas, como é o caso desta tese. O 

entendimento que preside a análise de problemas de investigação e objetivos é que 

a construção dos objetivos cumpre importante papel na condução do trabalho 

investigativo, posto que, por meio deles é que se exprime e se explicita a 

intencionalidade do pesquisador quanto à pesquisa. Portanto, eles devem ser 

construídos em estreita articulação com o problema da investigação e com o 

método, com vistas à “solução” do problema proposto, orientando a escolha 

adequada dos procedimentos metodológicos. 

Isso posto, o que segue é a apresentação dos objetivos e problemas de 

pesquisa propostos pelos pesquisadores. Comecemos, então, pelas teses. Todas 

possuem a singularidade de terem sido defendidas no mesmo programa e pelo 

mesmo orientador e com alguns examinadores coincidentes, sendo três delas no 

mesmo ano. Seus autores são Gonçalves (2009), Fossatti (2009), Weber (2009) e 

Timm (2006). 

Gonçalves (2009, p. 8) objetivou “investigar o perfil de homens que tiveram 

carreiras bem-sucedidas no magistério, evidenciando porque conseguiram triunfar 

numa carreira sexo-tipificada como feminina e quais as representações de gênero e 

de bem-estar docente que eles possuem”. Para tanto, propôs as seguintes questões 

norteadoras: 

1. Qual é o perfil desses homens professores que tiveram carreiras 
bem-sucedidas no magistério?  

2. Por que conseguiram triunfar numa carreira sexo-tipificada como 
feminina?  

3. Quais são as representações que possuem sobre a profissão 
docente e sobre a participação masculina no magistério?  

4. Será que esses homens professores se sentem em situação de 
bem-estar ou de mal-estar docente ao atuar numa área cujos 
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estereótipos de gênero identificam como sendo profissão 
feminina? (GONÇALVES, 2009, p. 101). 

 
 

Fossatti (2009, p. 13) focaliza “a produção de sentido no projeto de vida do 

educador universitário e suas interfaces com a construção de uma vida bem-

sucedida e geradora de bem-estar docente”, propondo como objetivo geral: “analisar 

os depoimentos de docentes sobre as relações entre as dimensões pessoal e 

profissional que constroem sua existência na perspectiva de uma produção de 

sentido, bem-sucedidos e realizados em sua vida” (p. 23). 

A questão norteadora de sua pesquisa foi assim expressa: “Que elementos 

participam, de forma significativa, na construção de sentido, resultando na prática de 

uma vida que se deseja ser bem-sucedida, e geradora de bem-estar docente do 

ponto de vista de educadores que atuam na Educação Superior?” (p. 22). 

Weber (2009, p. 108), por sua vez, buscou: 

 

Identificar fatores que contribuíram para que os docentes do Curso 
de Pedagogia na Modalidade a Distância manifestassem sensação 
de Bem-Estar ou Mal-Estar, destacando pontos que possam ser 
socializados, visando à implantação e implementação de cursos em 
EaD que dignifiquem a docência e à melhoria da educação tanto 
presencial, quanto a distância. 
 
 

A questão que dirigiu sua busca foi: “[...] que fatores foram desencadeadores 

do Mal-Estar e Bem-Estar na docência na modalidade de educação a distância?” 

(p.19). 

Timm (2006, p. 73) estabeleceu como objetivo: 

 

investigar, dentro da problemática do mal-estar na docência, como 
professores que demonstram vivenciar uma condição de bem-estar 
na docência dimensionam o cuidado de si em seu permanente e 
cotidiano processo de auto-subjetivação no exercício da sua 
profissão. 
 
 

Sobre o problema de pesquisa da tese, o autor esclarece que parte de uma 

intuição: a de que o docente precisa saber cuidar de si permanentemente em seu 

processo de “auto-subjetivação”. Considera essa dimensão – do cuidado de si – 

como a mais importante para “a construção, o desenvolvimento, a manutenção e a 

atualização da condição de bem-estar na docência” (TIMM, 2006, p. 78). Esse 
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cuidado envolveria todas as condições “que concorrem na formação da unidade da 

condição de bem-estar da pessoa toda”, além da profissional: “emocional, espiritual, 

física e social”. A partir desse entendimento, propõe 

 

[...] então, investigar como docentes que atuam hoje na educação 
superior, e que manifestam indicativos da condição de bem-estar em 
sua profissão, se ocupam dessa dimensão do cuidado de si, a qual 
considero mais fundamental de todas as dimensões que concorrem 
para o bem-estar na docência (TIMM, 2006, p. 78). 
 
 

Quanto às dissertações, apenas duas foram produzidas no mesmo programa: 

a de Souza Filho (2003) e a de Costa (2001); as de Mozini (2010), Freitas (2009) e 

Leão (2003), em programas diferentes. 

Mozini (2010, p. 12) teve por objetivo: 

 

identificar o que está acontecendo com a motivação e a satisfação 
dos profissionais dos cursos de Pedagogia e Psicologia de uma IES, 
por meio de coleta e análise dos resultados, mensurando o grau de 
satisfação/motivação desses docentes, bem como os fatores que o 
ocasionaram. 
 
 

Sua pesquisa guiou-se pelo seguinte questionamento: “é possível identificar o 

grau de satisfação/motivação dos docentes que atuam nos cursos de Pedagogia e 

Psicologia de uma Instituição de Ensino Superior (IES)?’’ (MOZINI, 2010, p. 12). 

Freitas (2009, p. 9) propôs “analisar as políticas da CAPES e seus impactos 

no trabalho dos professores do stricto sensu, de uma instituição de ensino superior 

particular, situada em Belo Horizonte”. 

Como questões direcionadoras, estabeleceu as seguintes: 

 

Que fatores/determinações têm causado a intensificação do trabalho 
do grupo de professores em estudo? A que tipo de pressões têm se 
submetido? Como essas pressões têm impactado o trabalho e a vida 
pessoal desses docentes? Como os professores têm reagido diante 
das determinações advindas da CAPES? (FREITAS, 2009, p. 21). 
 
 

Souza Filho (2003, p. 30) propôs como objetivo: “Pesquisar, em um grupo de 

professores médicos, a existência de indicadores relacionados ao mal-estar 

docente”. E como problema de pesquisa, a seguinte questão: “que indicadores de 
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mal-estar docente são identificados nos professores médicos do curso de medicina 

da Universidade Federal de Santa Maria?”. 

Leão (2003, p. 14) traçou o seguinte objetivo: “[...] contribuir para o 

aprofundamento dos conhecimentos atuais sob os aspectos psicossociais implicados 

no exercício da profissão, em professores de Instituição de Ensino Superior Privado”. 

Quanto ao problema, propôs o questionamento: 

 

Em decorrência da incerteza que paira nas instituições de ensino 
superior privado, causada pelo arrocho salarial, pela dificuldade na 
organização da categoria no setor privado, pela rotatividade do corpo 
docente, indagamo-nos: existe satisfação ou insatisfação no 
exercício da profissão docente e/ou função docente nas instituições 
de ensino superior privado? Em decorrência dessa indagação, outros 
questionamentos vêm à lume: Quantos profissionais da educação já 
experimentaram o mal-estar docente? Em que momento da trajetória 
profissional se evidenciou esse mal-estar: no início, meio ou fim da 
carreira? O que revelam as histórias de vida profissional? Quais as 
causas do bem ou mal-estar docente? (LEÃO, 2003, p. 10). 
 
 

Costa (2001, p. 3) apresentou um conjunto de objetivos: 

 

Em um primeiro momento, o foco foi avaliar as variáveis que 
constituem indicadores do mal-estar docente na universidade de 
Cruz Alta, passando-se, a seguir, para a identificação dos principais 
sintomas e fatores de mal-estar, considerando-se relevante a análise 
comparativa dos resultados, tendo como parâmetro as questões que 
se sobressaem no gênero masculino e feminino. 
 
 

E quanto ao problema de pesquisa, propôs: “Quais são os sintomas e fatores 

potenciais do mal-estar docente no contexto da docência universitária?” (COSTA, 

2001, p. 3). 

Nota-se, quanto aos objetivos e problemas de pesquisa, que os autores 

buscaram abranger um espectro ampliado de “práticas” que docentes da educação 

superior realizam e que possam estar associadas a estados de mal-estar e/ou de 

bem-estar, como é o caso de Weber (2009), ao estudar a EaD; de Freitas (2009), ao 

estudar as políticas da Capes e seus efeitos no trabalho dos professores da pós-

graduação; de Souza Filho (2003), ao buscar indicativos de mal-estar em 

professores médicos; de Leão (2003) e de Costa (2001), ao buscarem indicadores 

de mal-estar; e de Mozini (2010), ao pretender identificar o “grau de satisfação em 

professores e professoras” de instituições privadas. 
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Também objetivaram estabelecer um “perfil de professores” que pudessem 

ser inspiradores para outros na busca pela realização no trabalho e na vida, como é 

o caso de Gonçalves (2009), Fossatti (2009) e Timm (2006), ao traçarem perfis de 

professores bem-sucedidos ou realizados na carreira. 

No caso das teses, relativamente aos problemas propostos, embora os 

autores tratassem do mal-estar docente em suas revisões teóricas, o foco recaiu 

sobre o bem-estar docente. O interesse declarado foi relevar o bem-estar docente, 

com vistas a desnaturalizar o mal-estar docente e indicar as possibilidades de 

enfrentamento a partir de casos exemplares, sejam pessoas ou práticas. O mesmo 

não aconteceu nas dissertações. Freitas (2009) e Mozini (2010) trataram do tema 

sem nenhuma intencionalidade declarada de enfatizar um ou outro efeito; Souza 

Filho (2003), Leão (2003) e Costa (2001) realizaram estudo com foco no mal-estar 

docente. 

Conforme se afirmou, os objetivos são importantes elementos discursivos que 

têm a função de indicar o ponto de chegada intencionado pelos pesquisadores em 

suas pesquisas. Explicitam-se por um verbo no infinitivo que, articulado a um 

determinado método, cumprem finalidades variadas. Nos trabalhos apresentados, 

encontram-se 2 (dois) verbos “investigar”, 3 (três) “identificar”, 3 (três) “analisar”, 1 

(um) “pesquisar” e 1 (um) “contribuir”. 

Para Larocca, Rosso e Souza (2005, p. 126), os objetivos que se explicitam 

com verbos como “analisar” são do tipo compreensivo ou avaliativo. Objetivos do 

tipo compreensivo “destacam ações destinadas a interpretar uma dada realidade ou 

problema mais amplo. Por compreensão entende-se uma faculdade de perceber 

totalidades.” E os do tipo avaliativo implicam “intenções valorativas, presumindo 

juízos e apreciações”. 

Já os que se explicitam com verbos como “identificar” são do tipo descritivo, 

“aqueles que encerram a exposição de registros, relatos de experiência e 

narrações”, sendo a descrição caracterizada “pela exposição minuciosa de passos, 

caminhos e achados e não comporta discussão ou julgamento do material descrito”. 

Os que se explicitam com o verbo “investigar” e “pesquisar” podem ser de 

dois tipos, descritivos ou compreensivos, a depender se as ações permanecem na 

descrição ou se avançam na interpretação. 

Dos trabalhos analisados, pode-se afirmar que o de Freitas (2009) foi o único 

que forneceu elementos para a identificação de propósitos compreensivos e 
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avaliativos. E mesmo não tendo explicitado o método, pode-se afirmar que sua 

pesquisa traz elementos que permitem identificar o método como dialético. 

O de Fossatti (2009), embora tenha explicitado o verbo “analisar”, 

permaneceu no plano da descrição e da constatação de seus pressupostos teóricos; 

porém, cumpriu objetivos propositivos, sem os declarar, ao construir uma proposta 

de formação a que chamou logoformação. Essa mesma linha de propósito foi 

encontrada no trabalho de Timm (2006). 

O de Gonçalves (2009), a despeito do verbo utilizado, o de Mozini (2010) e o 

de Souza Filho (2003) também não ofereceram elementos que sugiram o 

cumprimento de propósitos compreensivos, mas muitos elementos que demonstram 

permanência no plano da descrição. O de Weber (2009), por sua vez, cumpriu o 

propósito descritivo, mas também avaliativo. Já o de Costa (2001) e o de Leão 

(2003) permaneceram no plano descritivo e da confirmação das teorias. 

De acordo com Souza e Magalhães (2013b), os objetivos compreensivos ou 

avaliativos seriam os mais adequados à realização de pesquisa fundamentada no 

método dialético. Isto porque a compreensão subtende interpretação de fenômenos 

em suas relações com a totalidade, categoria importante para compreender o 

movimento contraditório do real. 

Em que pese esta afirmação, o fato de ter sido identificado objetivo tipificado 

como compreensivo no conjunto das pesquisas aqui analisadas não é indicativo de 

que o método na pesquisa tenha sido o dialético. Não somente os autores não 

declaram o método, como veremos a seguir, como não se encontram indicadores 

suficientes que autorizem a fazer inferências sobre o método, com exceção da 

dissertação de Freitas (2009). 

Souza e Magalhães (2013b) afirmam que “[...] a definição de objetivos guarda 

coerência com os pressupostos epistemológicos, gnosiológicos e ontológicos 

inerentes ao método escolhido para direcionar a pesquisa” (p. 162). Isto, quando o 

pesquisador tem a maturidade epistemológica para estabelecer os nexos entre os 

objetivos e o método. Quando isto não se verifica, segundo as autoras, “a definição 

de objetivos fica fragilizada nas pesquisas, o que permite concluir que suas 

conclusões também o são” (p. 161). 

Para prevenir contra essa possibilidade, Souza e Magalhães (2013b), Warde 

(1990), Almeida e Silva (2013), Almeida e Tello (2013) têm defendido que esclarecer 

o método é tão importante quanto estabelecer os objetivos e o referencial teórico. 
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Contudo, não basta dizer aonde se quer chegar, qual a solução visada ao 

problema proposto, mas, sim, como se pretende chegar, ou seja, qual caminho 

levará à solução do problema proposto. Esse caminho, entendido como método, é 

que determinará se a pesquisa cumpre, ou não, papel de práxis no seio da prática 

social. 

É com base neste pressuposto que se fará o próximo movimento: entender as 

escolhas metódicas e metodológicas das teses e dissertações aqui estudadas. 

 

 

B) Perspectivas metódicas e metodológicas 

 

 

Os trabalhos, na sua totalidade, não apresentam distinções ou referenciais 

que remetam a um dos métodos de pesquisa, entendidos como matrizes do 

conhecimento, que “mais referendam as investigações no contexto da educação”, a 

saber: o positivista, o fenomenológico e o materialista histórico dialético, de acordo 

com Souza, Magalhães e Guimarães (2011). A concepção de método e metodologia 

é aqui assumida tal como estes autores os explicitam: O método, “como a 

compreensão ampla e articulada da qualidade da relação entre sujeito e objeto na 

produção do conhecimento; ou, se quisermos, representa o ‘caminho’ a ser trilhado 

na construção do conhecimento” (p. 41, grifo dos autores). Já a metodologia “refere-

se à organização racional da investigação; decisões específicas, tomadas e 

justificadas no contexto de uma determinada perspectiva” (p. 49). 

Foi com referência à metodologia que os trabalhos assumiram o “caminho” da 

pesquisa. No caso das teses, alguns aspectos são coincidentes. A abordagem 

declarada foi a qualitativa, com pesquisas do tipo estudos de caso e amparadas em 

referenciais como Bogdan e Biklen (1994), Chizzotti (2008), Flick (2002), Gil (2002), 

Goldenberg (2005), Lüdke e André (1996), Stake (1998), Alves (1991), Alves-

Mazzotti e Gewandsznajder (2001). 

 

Para a realização deste estudo, fiz a opção pela pesquisa de 
natureza qualitativa, incidindo num estudo de caso, visto que, para 
problematizar a temática referente ao perfil profissional e 
representações de bem-estar docente em homens que tiveram 
carreira bem-sucedida no magistério, esta escolha pareceu mais 
apropriada (GONÇALVES, 2009, p. 92). 
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A pesquisa caracteriza-se por ser um Estudo de Caso, sobre 
histórias de vida, em que a abordagem quantitativa oferece subsídios 
para o enfoque qualitativo (FOSSATTI, 2009, p. 99). 
 
Enfrentei desafios e questionamentos como, por exemplo: que 
metodologia escolher, qual a mais apropriada ao problema? Que 
métodos, que procedimentos seguir? Pautar o trabalho pelo 
paradigma positivista ou pelo paradigma interpretativo? E tantas 
outras preocupações inerentes a uma pesquisa. Enfim, após as 
muitas leituras e estudos não me restaram mais dúvidas quanto à 
pertinência de enquadrar esta investigação como de natureza 
qualitativa, voltada a um estudo de caso. Ela insere-se, pelas suas 
características, neste paradigma, uma vez que seu objetivo básico foi 
o de compreender qual o sentido e o significado que teve para os 
professores a prática docente, desenvolvida no Curso de Pedagogia 
na Modalidade a Distância, partindo da identificação dos fatores que 
contribuíram para o Bem-Estar e Mal-Estar, ou seja, os motivos 
provocadores de satisfação e/ou de insatisfação profissional 
(WEBER, 2009, p. 104). 
 
O empreendimento de pesquisa que desenvolvi caracteriza-se como 
de natureza qualitativa, incidindo num estudo de caso. Para 
problematizar a temática do mal-estar na docência, pelo viés da sua 
positividade, esta opção me pareceu ser a mais coerente (TIMM, 
2006, p. 80). 
 
 

Pelos excertos, pode-se observar a indistinção entre método e metodologia, 

situação semelhante à encontrada pelos pesquisadores da REDECENTRO em sua 

pesquisa. Souza, Magalhães e Guimarães (2011, p. 49), ao analisarem os aspectos 

relacionados ao método, destacam: “Em geral os autores somente preocupam-se 

com os aspectos referentes à abordagem (qualitativa, quantitativa ou quali-

quantitativa) adotada”. Buscando explicar essa indistinção, os autores pontuam: 

 

A indistinção entre método e metodologia, presente em muitas 
dissertações, indica que a não explicitação do método e dos 
aspectos da metodologia pode estar vinculada, primeiro, ao 
alargamento da utilização da pesquisa qualitativa no Brasil. Essa 
nova postura na pesquisa educacional, mesmo que tenha significado 
avanço ou relativa independência em relação ao positivismo, 
desencadeou também descuidos com os aspectos formais 
necessários, em relação ao rigor metódico e metodológico, que 
garantem a cientificidade da pesquisa (SOUZA; MAGALHÃES; 
GUIMARÃES, 2011, p. 50). 
 
 

Quanto aos procedimentos de coleta de informações e análise, há em 

comum, em 3 teses, a entrevista e análise de conteúdo, esta com base na obra de 

Laurence Bardin (Análise de conteúdo), com variações de edição. 
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Após a finalização da coleta de dados através das entrevistas semi-
estruturadas, as informações foram transcritas e interpretadas 
através da técnica denominada, por Bardin (2004), de Análise de 
Conteúdo. Ao utilizar esta técnica, a intenção foi procurar desvendar 
o sentido das palavras emitidas pelos entrevistados, para, com base 
no referencial teórico, buscar os significados implícitos e explícitos 
das falas, considerando o que pensam, sentem e valorizam em 
relação ao tema pesquisado (GONÇALVES, 2009, p. 99). 

 
A coleta de dados foi realizada em duas etapas, sendo que na 
primeira utilizo o questionário e, na segunda, a entrevista semi-
estruturada. Na primeira etapa, através de um questionário com 
questões fechadas (as referentes à caracterização dos sujeitos 
respondentes) e questões abertas (as referentes ao tema específico 
do estudo), busco identificar as características que definem o perfil 
de um educador realizado e bem-sucedido em sua vida. Também 
busco identificar educadores que mais se aproximam desse perfil 
(FOSSATTI, 2009, p. 109). 
 
Para a coleta dos dados, optei pela entrevista qualitativa, enquanto 
evento comunicativo pleno, numa perspectiva interativa e de estilo 
aberto. Elaborado o roteiro da Entrevista, o mesmo foi submetido à 
apreciação do orientador que fez as correções necessárias, 
sugerindo a troca de algumas questões e a inclusão de outras.  A 
entrevista foi realizada via Internet, através de site elaborado para 
este fim [...] (WEBER, 2009, p. 111). 
 
 

Na tese de Timm (2006), a “coleta de dados” ocorreu por meio de entrevista 

individual, a que ele chamou de “cunho biográfico-narrativo”, com perguntas 

organizadas em 5 blocos, sendo que os sujeitos poderiam respondê-las uma de 

cada vez ou no conjunto. O autor evidencia que se baseou em metodologia criada, 

desenvolvida e utilizada pelo Dr. Juan José Mouriño Mosquera em seus estudos 

pós-doutorais. Informa que as entrevistas foram gravadas, transcritas e devolvidas 

aos entrevistados para que eles fizessem alterações que considerassem 

necessárias, e que, nas análises das narrativas, foram utilizados pressupostos de 

Foucault sobre análise de discurso, baseados em estudos de Medeiros (1999). 

Esclarece que 

as questões norteadoras da pesquisa balizaram o demarque das 
ideias contidas nas falas transcritas, mas elas não foram limitadores 
de maneira a excluir o que porventura não tivessem contemplado em 
seu norteamento. As ideias foram sendo analisadas de acordo com 
as problemáticas propostas e o referencial teórico e metodológico da 
pesquisa (TIMM, 2006, p. 94). 
 
 

Timm (2006) pontua que a apresentação das narrativas foi organizada em 6 

possibilidades de dimensões e não em categorias. Esclarece em nota de rodapé: 
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Categorias, conforme o entendimento do Prof. Dr. Juan José Mouriño 
Mosquera, autor da metodologia que utilizei nesta pesquisa, apontam 
para um caráter mais incisivo, ao passo que dimensões permite que 
o caráter a ser impresso no trabalho seja mais perspectivo (TIMM, 
2006, p. 95).37 
 
 

Quanto às dissertações, o tipo de pesquisa “estudo de caso” predomina em 

duas dissertações, nas de Mozini (2010) e de Freitas (2009). 

Mozini (2010) afirma ter-se baseado em Yin (2005). Afirma, ainda, ter aplicado 

questionário, elaborado de acordo com o “inventário FACULTY ESTRESSE INDEX 

(FSI) utilizado por Schmidt (1990)” e “os questionários das hierarquias das 

necessidades motivacionais e da satisfação no trabalho docente, retirados da 

pesquisa de Fossile (2005)”, que lhe serviu para “descrever as características e 

medir determinadas variáveis de um grupo social” (p. 49). 

Freitas (2009), por sua vez, informa ter feito um estudo de caso, com base em 

Goode e Hatt (1968). A abordagem declarada foi a qualitativa. Os instrumentos de 

pesquisa utilizados foram “a Análise Documental, a Observação livre não 

sistematizada, a Entrevista Semiestruturada e o Questionário” (p. 24). Informa, 

ainda, que aplicou questionário para construir o perfil acadêmico de professores que 

atuavam em uma pós stricto sensu e que, para análise dos dados, fundamentando-

se em Bogdan e Biklen (1991), recorreu à “estratégia da Análise dos Conteúdos, 

trabalhada numa perspectiva dialética” (p. 26), articulando estratégias como: 

“delimitação progressiva do foco de estudo, a formulação de questões analíticas, [...] 

uso extensivo de comentários, observações e especulações ao longo da coleta” (p. 

25). 

Já nas dissertações de Souza Filho (2003), de Leão (2003) e de Costa (2001) 

verificam-se distinções de abordagem e caracterizações que não definem com 

clareza o tipo de pesquisa. Essa falta de clareza poderia ser interpretada como 

produto e produtora da fragilidade metódica de que fala Warde (1990) em suas 

análises sobre a produção discente nos programas de pós-graduação em educação. 

Warde (1990) chama atenção para o pouco rigor metódico da produção por 

ela estudada, constatando, no tocante ao método, certa “lassidão”. Para a autora, o 

método é de fundamental importância numa pesquisa, pois é por ele que se constrói 

                                            
37

    O autor não esclarece seu entendimento do que seja “incisivo” e “perspectivo” nessa distinção que estabelece 

entre “dimensões” e “categorias”. Isso dificulta a compreensão da distinção que o autor pretende fazer e que 
se mostra relevante em sua discussão. 
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o objeto de investigação e não pelos temas das pesquisas como comumente parece 

ocorrer. É o método também que guia a investigação e a interpretação. O 

pesquisador, ao não revelar a lógica adotada para a construção do objeto, ao não 

fundamentá-la numa epistemologia explícita, denota falta de consciência do 

processo que produz o conhecimento; e a investigação empreendida, sem essa 

consciência, resulta no que a autora chamou de “formalismo teórico impotente para 

articular a empiria dispersa” (WARDE, 1990, p. 74). 

Souza Filho (2003) informa que sua pesquisa foi quantitativa, justificando-a: 

“[...] a proposição de uma abordagem quantitativa foi aos poucos se declarando 

apropriada às proposições que foram desveladas no decorrer da pesquisa” (p. 30). 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário intitulado Instrumento para 

avaliação das variáveis que constituem indicadores do Bem/mal-estar Docente, 

“elaborado e validado, após adaptação para a gramática brasileira, pelo Prof. Dr. 

Saul Neves de Jesus” (p. xii) e composto de alguns itens de identificação (nome, 

idade, tempo de serviço, estado civil, situação profissional, local onde trabalha, 

disciplina(s) que ministra) e de 113 perguntas para seleção/explicitação de opções. 

Tal como afirma, a análise de dados foi feita com base em regras para a 

cotação e interpretação construídas por Jesus (1998), e que consideram o conjunto 

de 13 variáveis, dentre elas: motivação intrínseca, stress profissional, exaustão 

profissional, estratégias de resolução de problemas, sucesso profissional, motivação 

para a profissão docente. 

Leão (2003) se atém a informar que sua pesquisa foi de caráter exploratório e 

que sua “coleta de dados” foi feita por meio de um questionário com 4 perguntas e 

entrevista narrativa inspirada em Bauer e Jovchelovitch (2002). 

A autora informa, também, que, na análise dos dados dos questionários, 

agrupou as respostas em classificações que possibilitaram pontuar a porcentagem 

de respostas dos professores, comparando-as com algumas contribuições do seu 

referencial teórico. E na análise das narrativas, ressalta elementos constituintes dos 

textos referentes às entrevistas transcritas, verificando os três momentos 

constitutivos da carreira: início, meio e final. 

Costa (2001) apresenta sua dissertação como um “estudo comparativo” e 

pesquisa “descritivo-interpretativa”. Considerou, fundamentando-se em Gamboa 

(1997), que a abordagem quantitativa e a qualitativa se complementam e contribuem 
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para melhor análise dos indicadores do mal-estar docente no contexto da docência 

universitária. 

A autora situa sua pesquisa no recorte do “Programa de investigação-ação 

para prevenção e resolução de situações de mal-estar docente”, proposto por Jesus 

na obra Bem-estar dos professores: estratégias para realização e desenvolvimento 

profissional de 1997. Afirma que as duas pesquisas são similares quanto à utilização 

de instrumentos de coleta de dados, mas diferenciadas quanto “à população alvo, 

uma vez que Jesus (1997) desenvolveu a pesquisa com professores do ensino 

médio e que esta foi desenvolvida com docentes do ensino superior” (COSTA, 2001, 

p. 59). Outra diferenciação declarada diz respeito aos referenciais teóricos que, em 

sua pesquisa, foram voltados à realidade universitária. 

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, afirma ter utilizado um 

questionário com perguntas relativas ao perfil profissional e um roteiro de 

autoavaliação. Informa que a pesquisa ocorreu em duas fases. Na primeira, um 

grupo de 102 professores respondeu ao questionário. O questionário foi adaptado do 

“Instrumento para avaliação das variáveis que constituem indicadores do bem/mal-

estar docente” criado por Jesus (1997) e algumas questões componentes de um 

inventário sobre stress de Gmelk e outros autores, instrumento apresentado na 

dissertação de Osiecki (1998). Sobre a validação desses instrumentos, informa: 

 

Os instrumentos de pesquisa, da primeira e da segunda fase, 
passaram por processo de validação, tendo o aval do Prof. Dr. Saul 
Neves de Jesus, da Universidade de Algarve, Portugal, pois, os 
mesmos foram adaptados em sua maior parte, do material de 
pesquisa elaborado e utilizado pelo autor em sua Tese de Doutorado 
(COSTA, 2001, p. 61). 
 
 

Para análise das respostas da primeira fase, a autora afirma ter-se baseado 

em um instrumento de análise denominado Regras para cotação e interpretação, 

também de autoria de Jesus (1997). Na segunda fase da pesquisa, um instrumento 

de autoavaliação denominado Roteiro autoavaliativo dos sintomas e fatores de mal-

estar docente no professor universitário, composto de questões objetivas e 

alternativas diferenciadas, foi aplicado a 18 professores de um grupo de 102. 

Justifica a escolha destes 18 professores: terem demonstrado, na primeira fase da 

pesquisa, “maior probabilidade para o mal-estar docente” (p. 61). 
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Costa (2001) informa ter considerado, na análise, variáveis organizadas em 

duas matrizes analítico-comparativas de gênero, envolvendo sintomas e fatores de 

mal-estar docente para estudo das informações apreendidas no Roteiro, também 

elaboradas por Jesus (1997). Esclarece: 

 
A análise dos resultados, de natureza quanti-qualitativa, teve como 
fio condutor a comparação dos resultados que se sobressaíram nos 
gêneros masculino e feminino, discutindo-se a 
igualdade/desigualdade nas manifestações e enfrentamentos de 
sintomas e fatores que oferecem probabilidade ao mal-estar docente 
(COSTA, 2001, p. 78-79). 
 
 

Diante dessa descrição dos “caminhos investigativos” adotados pelos 

pesquisadores, cumpre interrogar: o que estes trabalhos dizem sobre as opções 

metódicas e metodológicas assumidas? É importante esclarecer que os trabalhos 

“não dizem algo” diretamente, isto é, sem a mediação da epistemologia que guia 

minha investigação. Lembrando os pressupostos da análise do discurso, não são 

neutros os posicionamentos dos pesquisadores estudados, tampouco os meus. A 

pergunta, talvez, ficasse mais bem formulada assim: o que tenho a dizer sobre as 

opções metódicas e metodológicas verificadas nos trabalhos analisados? 

Tomando a práxis como referencial onto-epistemológico do objeto estudado, 

pode-se afirmar dos trabalhos que, ao não explicitarem o método, deixam entrever 

as fragilidades metódicas e o alcance “convocatório” das pesquisas para a 

transformação social. 

De acordo com Souza, Magalhães e Guimarães (2011, p. 59), “o método 

subentende invariavelmente assumir as exigências de posicionamentos de caráter 

ontológico, gnosiológico, epistemológico e metodológico, as quais identificam 

efetivamente um modo de aproximar-se da realidade”. Além desses 

posicionamentos, também o político, entendido como a intencionalidade que reflete 

compromisso ou com a transformação social ou com a manutenção da ordem 

estabelecida. 

Almeida e Silva (2013, p. 27), tomando por base elaborações de César Tello, 

esclarecem que, na concepção de ciência como práxis, a perspectiva epistemológica 

– entendida como a “cosmovisión que el investigar asume para guiar la 
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investigación”38 – exige um “posicionamento epistemológico, sem o quê não se 

garantiria uma investigação coerente e consistente, nem um ‘enfoque metodológico’ 

adequado” (grifo dos autores). A cosmovisão é entendida, nesse sentido, não 

apenas como uma forma de se ler a realidade, mas também um modo de construí-la 

“em termos de refletividade epistemológica” (ALMEIDA; TELLO, 2013, p. 14). Nesse 

“construir” o mundo pelo investigador, seu “posicionamento epistemológico” se 

converte em seu “posicionamento político” (ALMEIDA; SILVA, 2013, p. 28). 

Almeida e Tello (2013, p. 15) consideram que “um enfoque metodológico” 

possua uma epistemologia. Mas, para distinguir o uso comum e restrito que se faz 

do termo, têm proposto o conceito de epistemetodologia, “categoria na qual 

confluem a apresentação de método e a posição epistemológica do pesquisador”. 

Com isso, destacam a importância de se assumir o método na pesquisa e não 

apenas os procedimentos e técnicas de levantamento de informações ou coleta de 

dados. 

A não explicitação do método permite ao pesquisador se pôr numa zona de 

pseudoneutralidade e objetividade. Ocorre, porém, que sua omissão, consciente ou 

não, acaba comprometendo essa pretensa neutralidade. Ao não se posicionar com 

relação ao método, já se estabelece um posicionamento, o do não 

comprometimento, o da indiferença. Tal posicionamento na pesquisa, mais do que 

inibir, obstaculiza sua realização como práxis. 

Nos trabalhos aqui analisados, sem exceção, não há explicitação do método. 

Contudo, na dissertação de Freitas (2009) é possível identificar a perspectiva 

metódica como sendo de base dialética e marxista, pelos referenciais teóricos que a 

autora utiliza e pelo modo como articula seus posicionamentos ontológicos, 

epistemológicos e metodológicos. Pode-se observar que a autora trabalha algumas 

categorias importantes do método materialista histórico dialético, como historicidade 

e totalidade, no excerto em que explica a necessidade de situar o objeto 

historicamente. 

 
No processo de apreensão do objeto, levou-se em conta o contexto 
em que ele se inseria. No caso em pauta, os problemas, ações, 
percepções, comportamentos e as interações das pessoas, tudo foi 
relacionado à situação específica em que esses elementos 

                                            
38

  TELLO, César. Las epistemologias de  La  política  educativa: notas históricas y epistemológicas sobre el  

campo. Buenos Aires, 2011. (Memeo). 
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ocorreram, ou à problemática determinada a que estavam ligados. 
Fez-se necessário levar em conta também a história do Programa a 
ser pesquisado, bem como seu contexto no momento da pesquisa, 
sua cultura pedagógica e organizacional, a organização do processo 
de trabalho na instituição, as condições salariais e de trabalho dos 
professores, entre outros fatores. Todos esses aspectos ajudaram a 
melhor conhecer o objeto em estudo e a interpretar os dados 
coletados (FREITAS, 2009, p. 24). 
 
 

A opção dos pesquisadores por não explicitarem o método pode ser 

compreendida, ao se considerarem as condições de sua produção na sua 

historicidade.  Como já disse anteriormente, com Souza, Magalhães e Guimarães 

(2011, p. 50), o “alargamento da utilização da pesquisa qualitativa no Brasil”, de 

influência americana, poderia explicar a não explicitação do método pelos 

pesquisadores. Embora se reconheça e se aceite que essa “nova postura na 

pesquisa educacional” tenha significado relativo afastamento do positivismo, essa 

mesma postura levaria a um esvaziamento teórico e ao comprometimento científico 

da pesquisa. Isso, de forma contraditória, levaria a pesquisa a se reaproximar dos 

pressupostos positivistas, como os de objetividade e neutralidade científica. 

Os autores esclarecem que a concepção de método nas ciências humanas é 

determinante. Tomando contribuição de Frederico (2008), apresentam duas 

concepções de método que este autor identifica ao discutir as divergências 

metodológicas entre Adorno e Lazarsfeld, ao qual também recorro: uma, de tradição 

empírica americana, dissociada da filosofia, “entende método como ‘técnica de 

pesquisa’, procedimentos formais adotados nas investigações empíricas” 

(FREDERICO, 2008, p. 160); a outra, de tradição europeia, aproxima método de 

epistemologia. 

A primeira concepção é criticada por Adorno por restringir-se “à objetividade 

do método e não dos fenômenos estudados. [...] por fixar-se nas opiniões expressas 

a questionários ou entrevistas, nos valores numéricos das respostas às perguntas 

[...]” (FREDERICO, 2008, p. 161), na afirmação do dado aparente, afastando a 

possibilidade de compreender o objeto para além de sua imediaticidade. 

Adorno defende a concepção de método como crítica ao conhecimento, 

fazendo-se necessária uma teoria da sociedade para interpretar os dados. Essa 

teoria permite compreender o objeto como condicionado, mediado, integrado numa 

totalidade, isto é, a sociedade historicamente determinada. Frederico (2008, p. 162) 
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traz um exemplo oferecido por Adorno para explicar o entendimento de totalidade e 

da importância atribuída a essa categoria em pesquisa: 

 

Ele diz: para saber o que é um operário é preciso ‘antes’ saber o que 
é a sociedade capitalista. Um olhar imediato apenas constata que 
aquele indivíduo é um trabalhador. Mas, como tal, ele não se 
distingue de outros trabalhadores, como o escravo e o servo da 
gleba, personagem do mundo escravista e feudal. Mas, também não 
se distingue de um trabalhador autônomo da sociedade capitalista. 
Somente um conhecimento prévio da totalidade (a sociedade 
capitalista), aquela em que vigora o trabalho assalariado, permite 
definir com exatidão o que vem a ser um operário. 
 
 

Isso posto, a indistinção de método e metodologia impossibilita não só 

desenvolver a concepção de método como crítica do conhecimento como atribuir 

cientificidade à pesquisa. 

A opção metódica assumida nesta tese encaminha um posicionamento 

contrário à afirmação de que os trabalhos que se eximem da explicitação do método 

o fazem com tanto rigor científico quanto os que o explicitam. Esse posicionamento 

é construído pelos pesquisadores da REDECENTRO, do qual compartilho, 

atribuindo indiscutível importância do posicionamento epistemológico na condução 

da pesquisa. 

Souza, Magalhães e Guimarães (2011, p. 51), com base em Warde (1990), 

afirmam que a não explicitação do método gera inconsistência metódica e que esta 

 

[...] expressa o empobrecimento teórico das pesquisas no campo 
educacional, se concretizando por meio da contraposição da 
pesquisa empírica à teórica; da contraposição da pesquisa dialética à 
positivista, da quantitativa à qualitativa, entre outros aspectos. 
 
 

Para reverter esse empobrecimento, postulam a necessidade de enfrentar o 

habitus da indistinção entre método e metodologia, assumindo-se o método como 

caminho “[...] que possibilita direcionar a busca do saber, além de ser mediador na 

relação sujeito/objeto de estudo” (idem, p. 53). 

Ainda sobre o método, Warde (1990, p. 74) pontua: “O método não é só a via 

e o processo de construção do sujeito que conhece e do objeto do conhecimento. O 

método é a consciência dessa via e desse processo”. Sem essa consciência, o 
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resultado será “um produto sincrético, onde predomina o formalismo teórico 

impotente para articular a empiria dispersa”. 

É importante destacar que apenas a explicitação do método não é garantia de 

rigor. É necessário articular todos os posicionamentos anteriormente referidos – 

ontológicos, gnosiológicos, epistemológicos e metodológicos. Para isso, o referencial 

teórico é de fundamental importância. De acordo com Osório, Peters e Rodriguéz 

(2011, p. 141), é o referencial teórico que permite 

 

[...] situar o problema em um conjunto de conhecimentos 
considerados “confiáveis” que, ao apontarem os caminhos a serem 
seguidos na pesquisa de acordo com o método e a metodologia 
escolhida, oferecem conceitos fundamentais conforme a matriz 
teórica selecionada (grifo das autoras). 
 
 

Outro destaque necessário é que a explicitação do método resguarda a 

pesquisa de resvalar para relatos que pouco contribuam para o avanço do 

conhecimento científico na área de interesse. Especialmente na área de Educação, 

que, com alguma frequência, as pesquisas têm recebido crítica e certo descrédito 

por falta do alegado rigor científico e esvaziamento teórico. 

O caráter científico da pesquisa é construído com base no método assumido, 

fundamentado e articulado ao referencial teórico, construtor do eixo de análise da 

investigação. Senão, como interrogam Souza, Magalhães e Guimarães (2011, p. 

53), “Como pensar em rigor científico sem uma escolha justificada e coerente do 

método que orienta a busca do conhecimento?” 



 

3 OS SENTIDOS DISCURSIVOS SOBRE O MAL-ESTAR E O BEM-ESTAR 

DOCENTE NAS PESQUISAS 

 

 

Tendo apresentado, no capítulo anterior, as pesquisas que compõem o 

corpus selecionado para análise, no tocante aos problemas, objetivos e opções 

metódicas e metodológicas, passo a analisar os sentidos discursivos sobre o mal-

estar e o bem-estar docente que pude apreender no diálogo com essas produções. 

É importante relevar que essa apreensão é sempre circunstanciada e condicionada 

ao pesquisador. Não falo, portanto “do” sentido, mas daquele que sou capaz, como 

leitora situada social e historicamente, de perceber. 

Julgo importante trazer à memória, mantendo a vigilância epistemológica, que 

os sentidos que apresento são sempre os sentidos que minha “cognição e juízo” 

alcançam. E que tais sentidos são interrogados por mim a partir de “um contexto” 

epistemológico e metodológico não coincidente com o dos autores dos textos com 

os quais dialogo (BAKHTIN, 1997). Por esta razão não busco convergências ou 

divergências de meu texto com o dos autores, mas interpretar o deles a partir das 

“vozes” que fundamentam minhas convicções e opções políticas. 

Este capítulo está dividido em duas seções. Na primeira, são apresentados os 

sentidos discursivos apreendidos das teses e dissertações, destacando-se suas 

perspectivas teóricas. Na segunda, as propostas de enfrentamento ao mal-estar 

docente e de construção/reforço do bem-estar docente elaboradas pelos 

pesquisadores da produção analisada. 

 

 

3.1 Os sentidos discursivos nas teses e dissertações: perspectivas teóricas 

 

 

Nesta seção, o objetivo é apresentar os sentidos discursivos sobre o mal-

estar e o bem-estar docente construídos pelos pesquisadores em seus diálogos com 

os autores de suas referências e com os sujeitos de suas pesquisas, como exercício 

de apreensão do concreto real. Para isso, a seção se desdobrará em dois tópicos: 

um, para tratar dos sentidos construídos pelos pesquisadores e outro, dos sentidos 

atribuídos aos sujeitos das pesquisas. 
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A) Mal-estar e bem-estar docente para os pesquisadores  

 

 

Com exceção das dissertações, as 4 teses possuem uma matriz teórica 

comum no tratamento do tema mal-estar e bem-estar docente. Autores como Esteve 

(1999, 2005), Jesus (1998, 2007, 2003), Mosquera (2002), Mosquera e Stobäus 

(2006), Stobäus e Mosquera (1996) comparecem como referenciais de base para a 

construção dos sentidos. Pode-se afirmar que isso se justifica pela filiação desses 

pesquisadores ao “Grupo de Pesquisa mal-estar e bem-estar na docência”, ligado ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-RS. Integram esse grupo os 

referidos autores, bem como os autores das teses39. 

Para os autores das teses e dissertações, o mal-estar docente é concebido tal 

como informam Esteve (1999) e seus “filiados” teóricos, Jesus (1998, 2007), em 

Portugal, e Mosquera (2002), Mosquera e Stobäus (2006) e Stobäus e Mosquera 

(1996), no Brasil. 

Gonçalves (2009, p. 63), comentando Esteve, assim explicita o conceito: 

 
O autor explica que costuma usar esta expressão para descrever os 
efeitos contínuos de caráter negativo que afetam a personalidade do 
professor, como resultado das condições psicológicas e sociais em 
que se exerce a docência. Ressalta que a enfermidade tem sintomas 
manifestos, mas o mal-estar caracteriza-se por sensação de que algo 
não está bem, sem, no entanto, haver uma causa explícita para este 
sentimento. Conceitua o mal-estar docente como sendo os 
comportamentos que expressam insatisfação profissional, elevado 
nível de stress, absentismo, falta de empenho em relação à 
profissão, desejo de abandonar a carreira profissional, podendo, em 
algumas situações, resultar em estados de depressão. 
 
 

Este é o conceito que será retomado por todos os autores das teses, com 

redações muito semelhantes, para explicar o fenômeno. Partindo de Esteve (1999), 

sobretudo, contextualizam a “urgência” do conceito, detendo-se mais nos efeitos do 

que nas causas, ou seja, nos “incômodos indefiníveis” e “sentimento de que se sabe 

que algo não vai bem, mas que não se é capaz de definir o que não funciona e o 

porquê” (WEBER, 2009. p. 18). 

                                            
39

    Para detalhamento das atividades, produção acadêmica do grupo e dos membros que o compõem, consultar 

Stobäus, Mosquera e Santos (2007). 
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Conquanto todos os autores buscassem explicitar o conceito de mal-estar e 

de bem-estar docente, é preciso que se faça uma diferenciação de foco entre as 

teses e dissertações. As teses, conforme se pôde observar nos objetivos, 

mantiveram seu foco no bem-estar docente, enquanto as dissertações não se 

ativeram a este objetivo exclusivamente. 

A justificativa para mudança de foco estaria na ideia, consensuada entre os 

autores das teses, de que os estudos sobre o mal-estar docente foram importantes, 

em dado momento, para compreender-se o fenômeno com vistas à sua prevenção e 

promoção do bem-estar. Mas que, prevalecendo-se a ênfase neles, poderiam ser 

“prejudiciais” à profissão docente. 

Vejamos afirmação de Gonçalves (2009, p. 89) a respeito: “[...] o mal-estar 

deve ser investigado, sim, mas não priorizado, pois a priorização insistente do mal-

estar pode, enfim, vir a ser prejudicial para a profissão docente como um todo”. E, 

ainda, baseando-se em Jesus (2007), considera que seja “preferível que as 

investigações tenham uma abordagem mais positiva em relação à profissão 

docente, buscando identificar as condições necessárias para o bem-estar e para a 

realização das/os profissionais da educação”. 

O que se pode interpretar com essa afirmação é que a questão não está em 

combater as causas que produzem o mal-estar, mas de construir possibilidades de 

bem-estar nas condições dadas. Este outro excerto elucida: 

 
Os autores europeus Esteve e Jesus, que desenvolveram estudos na 
Espanha e em Portugal, sucessivamente, após abordarem as 
questões relativas ao mal-estar docente, passaram a refletir sobre as 
possibilidades de implementação do bem-estar dos professores. 
Basicamente reconhecem que o processo de conscientização (de 
que os professores se encontram em situação de mal-estar) 
contribuiu para que houvesse uma evolução nos estudos no intuito 
de buscar alternativas de promoção do bem-estar dos professores. 
Esteve (2005, p. 118) afirma que “Falar de mal-estar docente é 
apenas um exercício para esclarecer o que deve ser deixado por 
baixo, para que brilhe a face do bem-estar.” Ele revela que, quando 
utilizou, em 1985, a expressão “mal-estar docente”, queria explicar a 
primeira causa que afasta as/os professoras/es da face amável da 
profissão: a falta de reflexão sobre o sentido da profissão e, 
consequentemente, o desejo de desempenhar papéis impossíveis 
que resulta em autodestruição pessoal” (GONÇALVES, 2009, p. 66). 

 
 

Também se encontra nas teses justificativa de que a ênfase no mal-estar 

poderia contribuir para “naturalizar” esse efeito como uma das características 
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inerentes à profissão docente. Portanto, mais importante é voltar o foco para o efeito 

positivo da docência e nos fatores subjetivos, trazendo à tona o que, de fato, “deve 

brilhar”. E o que deve brilhar? Os bons exemplos de sujeitos felizes e bem-

sucedidos na carreira (GONÇALVES, 2009; FOSSATTI, 2009; TIMM, 2006) bem 

como práticas preditoras de bem-estar, a exemplo da EaD (WEBER, 2009). 

 
Mais uma vez me reporto a Jesus (2007), que afirma que a 
valorização dos bons exemplos e das boas experiências pode servir 
de referência para outros profissionais. E ressalta a necessidade de 
ampliar o número de pesquisas que busquem enfatizar uma 
perspectiva mais otimista da área profissional da educação, a fim de 
que as/os professoras/es possam valorizar as boas experiências e os 
momentos de sucesso (GONÇALVES, 2009, p. 90). 
 
 

Os autores das 4 teses realizaram densa revisão bibliográfica sobre o mal-

estar docente; entretanto, o foco da pesquisa recaiu sobre o bem-estar, já não 

apenas docente, mas “subjetivo”, conceito mais geral no qual se “enquadraria” o 

bem-estar docente. Conforme Jesus (2007, p. 26), o bem-estar subjetivo “diz 

respeito a uma leitura positiva que as pessoas fazem de sua própria vida [...]. O 

bem-estar subjetivo, tal como a felicidade, a alegria e o otimismo, começa a ser um 

domínio de pesquisa no âmbito da chamada ‘Psicologia Positiva’” (grifo do autor). 

A Psicologia Positiva é conceituada por Gonçalves (2009, p. 46), com base 

em Graziano (2005), como o “estudo científico das forças e das virtudes dos próprios 

indivíduos – as suas potencialidades, motivações, capacidades – e que tem por 

finalidade promover a felicidade humana”. Explica a autora que a Psicologia Positiva 

faz esse giro em direção ao bem-estar, no intuito de otimizar as forças positivas dos 

indivíduos, abandonando o foco com que esteve a Psicologia durante muito tempo 

ocupada: a doença e a infelicidade humana. 

Fundamentando-se no viés positivo, os autores das teses não negam a 

existência do mal-estar docente, porém consideram pertinente investigar e valorizar 

“bons exemplos” relacionados com a docência e interpretá-los como testemunhos de 

possibilidades do bem-estar dos professores. Com esta intencionalidade, cada autor 

busca construir sua concepção de bem-estar complementando seus referenciais e 

articulando discussões com abordagens diversas: na antropológica de Viktor Frankl 

e na perspectiva humanista existencial dos lassalistas (FOSSATTI, 2009); no 

enfoque da Sociologia do Trabalho de Dejours (WEBER, 2009); na abordagem 
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foucaultiana do “cuidado de si” (TIMM, 2006); nos conceitos de coping e resiliência 

tomados de autores como Jesus e Tavares (GONÇALVES, 2009; WEBER, 2009; 

TIMM, 2006). 

Os indicadores de bem-estar encontrados nas teses podem ser sumariados: 

Para Gonçalves (2009), Weber (2009) e Timm (2006), o bem-estar está relacionado 

com três tipos de relação que a pessoa mantém: consigo mesma, com as pessoas e 

com o mundo em transformação. Gonçalves (2009) destaca os seguintes 

indicadores: estado de paz com a vida; autovalorização; paixão pelo que se faz; 

cultivo de relações saudáveis; ambiente de trabalho agradável; aumento de salário, 

atualização constante; comprometimento do coletivo de professores no 

enfrentamento à opinião da sociedade devido à profissão escolhida. 

Fossatti (2009) elenca: cultivo de emoções positivas; busca por um sentido na 

vida mais do que pelo prazer; autotranscedência entendida como a dedicação a uma 

tarefa ou a pessoas; desenvolvimento de “competências” de ordem subjetiva para 

fazer frente às condições desfavoráveis. E Weber (2009): otimismo; esperança no 

futuro e na humanidade; realização de trabalho coletivo, cooperativo e solidário; 

condições infraestruturais dos ambientes de trabalho; planejamento conjunto; 

valorização e reconhecimento do trabalho por outros; comprometimento com o 

sucesso do aluno; sentimento de dever cumprido; motivação para o trabalho. 

Na compreensão de Timm (2006), a (re)criação de cenas de bem-estar na 

docência poderão ser vivenciadas e promovidas com a compreensão de que o mal-

estar docente vincula-se a um contexto maior de mal-estar e que este não pode ser  

eliminado, posto que reflete uma condição da própria civilização. 

Em seu entendimento, o bem-estar na docência pode ser impulsionado pela 

prática do cuidado de si mesmo: 

 
Cuidar de si para sentir-se bem no exercício do magistério não 
significa que o professor deverá, para tanto, ignorar o fenômeno do 
mal-estar na docência. Não significa que fará de conta que está tudo 
bem e que ele não se sente afetado por contingências. Pelo 
contrário, implica, isto sim, desenvolver formas subjetivas de lidar 
com fontes causadoras do mal-estar na profissão (TIMM, 2006, p. 
169). 
 
 

Essas formas subjetivas implicariam cuidar de todas as dimensões que 

concorrem na formação da unidade da condição de bem-estar da pessoa por inteiro, 

quais sejam: emocional, espiritual, física, social e, certamente, a profissional. 
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Os autores não desconsideram os aspectos externos que produzem os 

efeitos negativos. Entretanto, parecem considerá-los como “dados”, contingências 

naturais da existência. Não explicitam o entendimento de realidade como construção 

histórica, produzida pelos homens em suas relações na produção de sua vida 

material. Talvez, por isso, é que não exploram as possibilidades de enfrentamento 

coletivo ou de intervenções do âmbito e responsabilidade do Estado. Pelo contrário, 

acentuam a possibilidade de produção do bem-estar por tomadas de atitudes 

positivas do próprio sujeito. Diante disso, é possível perceber e afirmar que, nas 

teses, enfatiza-se certa “responsabilização” ao sujeito pelo seu bem-estar (e pelo 

seu mal-estar). 

Vejamos alguns excertos elucidativos: 

 
[...] é possível, sim, o professor se sentir bem na docência, desde 
que haja um investimento, por parte do próprio professor, no sentido 
de se auto-valorizar e de dimensionar o cuidado de si no processo de 
auto-subjetivação, na perspectiva de construção da própria vida 
como uma obra de arte. Ou seja, embora sendo importante haver 
iniciativas de âmbito sociopolítico que visem promover o bem-estar 
do professor, é necessário também que o docente seja sujeito neste 
processo, passando a adotar práticas de cuidados de si que resultem 
em estados de bem-estar (GONÇALVES, 2009, p. 76). 
 
Influenciado por autores humanistas existenciais, defendo uma visão 
positiva sobre as possibilidades que o ser humano possui de assumir 
a gestão de sua existência impregnando-a de sentido, 
(re)construindo sua vida, aprimorando suas relações intra e inter-
pessoais e o seu fazer profissional numa atitude transcendente 
(FOSSATTI, 2009, p. 64). 
 
Dejours observa, também, que os indivíduos constroem sistemas 
defensivos, que é possível a criação de estratégias, para se 
protegerem contra o sofrimento (WEBER, 2009, p. 43). 
 
[...] os próprios professores devem assumir a responsabilidade pelo 
seu próprio bem-estar e realização profissional, através de seu 
empenhamento e de atitudes adequadas na relação com os alunos e 
com os colegas [e consigo mesmo – poderíamos acrescentar] 
(TIMM, 2006, p. 169). 
 
 

Para Weber (2009), estas estratégias são as propostas por Jesus (2002) e 

Tavares (2002): coping e resiliência, respectivamente. O coping seria o conjunto de 

esforços dos sujeitos para lidarem com o estresse, de modo geral, ou para resistirem 

ao mal-estar no trabalho. A resiliência, por sua vez, refere-se “às defesas, 

‘psicológicas e culturais’ que o indivíduo constrói, para fazer frente às adversidades, 
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não no sentido de torná-lo insensível, conformado, mas no sentido de tornar-se mais 

forte, para poder agir, tendo em vista a transformação da realidade” (WEBER, 2009, 

p. 44, grifo da autora). Esta realidade, contudo, é a realidade do próprio sujeito. A 

chave está em sua própria pessoa. 

A resiliência, nas palavras de Weber (2009, p. 44), seria 

 
A capacidade que o indivíduo tem de responder aos desafios e 
dificuldades, de reagir com flexibilidade e capacidade de 
recuperação, diante desses desafios e circunstâncias desfavoráveis, 
uma capacidade adquirida que possibilita ao sujeito, superar-se e 
superar as pressões de seu mundo, e assim, construir um 
autoconceito realista, a autoconfiança, a autoproteção que não 
desconsidera a abertura ao novo, à mudança, ao outro e à realidade 
subjacente. 
 
 

Timm (2006) também evoca a resiliência como uma forma subjetiva de 

construção do bem-estar. A resiliência “mostra-se um conceito muito importante de 

ser trabalhado no contexto da problemática sobre o mal-estar na 

contemporaneidade e, nesta, especificamente na docência” (p. 47). Ele se 

fundamenta em autores diversos, inclusive em contribuições da obra organizada por 

Tavares (2001), Resiliência e Educação, para apresentar a compreensão da 

resiliência como a capacidade de superação de adversidades, ou seja, a capacidade 

de construção de saberes geradores de mudanças positivas. 

Weber (2009) enfatizou a “exemplaridade” como fator motivacional. Mas, seu 

exemplo não foi o sujeito, e sim a atividade: a docência na EaD. Recordando Jesus 

(2007), credita-se grande importância ao destaque dos aspectos positivos da 

profissão como forma de alterar a imagem negativa da profissão e de contribuir para 

o desenvolvimento da motivação para a docência. Ao que parece, a autora se 

baseia nesse entendimento. Buscando identificar “fatores que contribuíram para que 

os docentes do Curso de Pedagogia na Modalidade a Distância manifestassem 

sensação de Bem-Estar ou Mal-Estar [...]” (p. 108), encontrou: 

 
[...] a EaD é mais preditora de Bem-Estar do que de Mal-Estar e que 
os conflitos e tensões que interferem no “animus” dos professores do 
ensino presencial, provocando o Mal-Estar docente e que tem entre 
seus fatores desencadeadores a falta de condições de trabalho e o 
individualismo, acontecem em menor grau na EaD (WEBER, 2009, p. 
18, grifo da autora). 
 
 



C a p í t u l o  3  | 141 

 

Neste caso, o bem-estar docente estaria associado a determinada prática 

onde se podem encontrar as melhores condições para o trabalho. Dá a entender que 

a docência em EaD tem todas as condições para a vivência do bem-estar. Nesta 

modalidade de ensino, os docentes encontrariam as condições para o prazer, a 

alegria, a satisfação, o companheirismo. Logo, é um bom exemplo a ser difundido 

como forma de mostrar que há práticas mais prazerosas do que outras na profissão 

docente. 

Esta “exaltação” da EaD revela um aspecto curioso em relação aos autores 

em que a autora desta tese se baseou para falar de mal-estar docente. A autora se 

serviu de contribuições de estudiosos que discutem os processos de proletarização 

da profissão docente (MOROSINI, 2003), o consumismo acadêmico (MANCEBO, 

2004), a intensificação do trabalho docente (LEDA, 2006; BIANCHETTI; MACHADO, 

2007) e outros, para demonstrar que os docentes universitários apresentam níveis 

elevados de mal-estar docente. Contudo, sua análise voltou-se para a busca do 

bem-estar docente e o encontrou justamente na EaD. Como isto pode ser 

compreendido? Seria a sua condição de gestora do programa (Coordenadora 

Pedagógica, Diretora de Ensino e Diretora Geral) o que limitou sua visão de 

conjunto? Até que ponto suas convicções e adesões não interferiram nos resultados 

da pesquisa? 

Tal posicionamento pode ser compreendido, com base no entendimento de 

que não há possibilidade de separar o sujeito pesquisador do seu objeto e que suas 

adesões e convicções exercem importante influência na pesquisa que executa. 

Levando em conta o grau de implicação da pesquisadora com seu objeto, pode-se 

afirmar que o pesquisador percebe o objeto pelas lentes de seus posicionamentos e 

valores. Uma forma de prevenir tamanha implicação poderia se dar na escolha dos 

sujeitos, evitando-se pares tão próximos. 

Se as teses seguiram pela via do bem-estar docente, as dissertações não 

seguiram a mesma rota, nem os mesmos referenciais. Os autores que 

fundamentaram as concepções se diferenciam, contudo o teórico José Manuel 

Esteve Zaragoza é citado na maioria dos trabalhos. 

Essa variedade de referenciais poderia ser explicada pela origem institucional 

dos trabalhos e linhas de pesquisa a que estão vinculados. Mesmo sendo em um 

programa de pós-graduação em educação, as linhas dizem muito das opções 

teóricas e metodológicas dos trabalhos. 
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No caso das teses, a linha de pesquisa é “Desenvolvimento da pessoa, 

Saúde e Educação”, cujo objetivo é “estudar o desenvolvimento humano como um 

processo para toda a vida, problematizando suas implicações para a educação e a 

saúde nas dimensões biológicas, psicológicas, sociais e culturais”. Ao que indica, o 

foco dessa linha é a pessoa, o indivíduo, o seu desenvolvimento saudável e suas 

implicações “para” a vida. Compreendendo este objetivo, compreende-se a opção 

dos pesquisadores por sujeitos “bem-sucedidos” e “práticas prazerosas”. 

Ora, os pesquisadores são sujeitos históricos, posicionados social, cultural e 

politicamente no mundo e suas opções e os produtos de seu trabalho não se 

desvinculam da sua realidade social e cultural. Na produção de uma pesquisa, esse 

vínculo fica bastante evidente, com certa obviedade. Ao vincular-se, assim, o 

pesquisador assume, tácita ou conscientemente, um posicionamento político, que 

também é, em grande medida, o posicionamento da linha de pesquisa a que se filia, 

em se tratando de pesquisa acadêmica. 

Segundo Almeida e Silva (2013, p. 50), “As linhas de pesquisa, os objetos 

escolhidos, os convênios e os fins aos quais destina sua pesquisa mostram as 

opções [do pesquisador] inerentes à atividade” (acréscimo meu). Ainda que o 

pesquisador, como sujeito histórico, possa declinar das opções e posicionamentos 

assumidos no passado, como sujeito-autor de determinado discurso, seus 

posicionamentos não podem ser apagados. Ficam inscritos como testemunho de 

sua experiência e passagem na história. É com esse sujeito-autor, só para lembrar, 

que este diálogo é tecido. 

As dissertações, diferentemente das teses, são produzidas em linhas de 

pesquisa diversas. Mozini (2010) vincula seu trabalho à linha de pesquisa 

“Instituição Educacional: Organização e Gestão” que 

 
abrange investigações sobre a instituição educacional como 
organização intermediária ou de nível meso, considerando seus 
aspectos filosóficos, políticos, sociais, psico-sociais, culturais e 
gestionários, dentro de um contexto de complexidade da sociedade, 
do saber e da educação (CAPES, 2012). 
 
 

Por esta definição de linha compreende-se a opção de seus referenciais 

teóricos. A dissertação fundamenta-se, principalmente, nas teorias de Maslow (1970; 
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1971; 1973; 1975; 2001) sobre motivação, e em Nóvoa (1999)40 e Winter e Sarros 

(2002) sobre mal-estar e bem-estar docente. Seu foco é a motivação no trabalho e a 

forma como esta é trabalhada nos ambientes organizacionais. 

Com base nestas teorias, compreende que o mal-estar docente é causado 

por pressões de trabalho e se configura pelo desgaste, envelhecimento e doenças, 

insatisfação, descontentamento e estresse, crise de identidade profissional. Também 

a responsabilização do professor pelas falhas, verificadas no sistema de ensino, é 

um preditor de mal-estar. A sobrecarga de papéis, baixa recompensa, baixa 

participação e poucos reconhecimentos contribuem para a desmotivação. A autora 

afirma: 

Os docentes enfrentam, no sistema de ensino, situações que os 
obrigam a fazer mal o seu trabalho e são considerados, de forma 
generalizada e superficial, como responsáveis pelas falhas. Vários 
autores escrevem sobre o mal-estar docente, enfatizando a 
organização desse trabalho e a pressão social (MOZINI, 2010, p. 28). 
 
 

Quanto ao bem-estar, a autora enfatiza que este está ligado à eficácia 

organizacional e sugere que um programa de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

possa “humanizar” a organização e contribuir para o desenvolvimento dos 

insdivíduos/funcionários: 

 
[...] o bem-estar do trabalhador e a eficácia organizacional estão 
interligados. Assim, um programa de QVT busca uma organização 
mais humanizada e proporciona condições de desenvolvimento 
pessoal ao indivíduo, visando sempre à compreensão das 
necessidades dos funcionários (MOZINI, 2010, p. 42). 
 
 

A autora atribui grande importância à gestão institucional para promover 

condições favoráveis ao trabalho e motivação e satisfação no trabalho. No caso do 

docente, o bem-estar estaria associado a políticas salariais melhores e a condições 

para o exercício da pesquisa e extensão, ampliando as funções docentes para além 

do ensino. Observa-se, com relação às teses, um deslocamento dos fatores 

preditores de bem-estar para os aspectos externos: a responsabilidade por 

promover o bem-estar estaria mais nas gestões educacionais do que nos indivíduos. 

                                            
40

   A referida obra é organizada por Nóvoa (NÓVOA, A. Profissão Professor. 2. ed. Portugal: Porto Editora, 

1999) que apresenta uma coletânea de artigos que discutem temas relacionados à profissão docente e, entre    
eles, o mal-estar docente. 
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Freitas (2009), para falar de mal-estar e bem-estar baseia-se em referenciais 

como Codo (2006), Maués (2005), Bianchetti e Machado (2007), Cortesão (1998) e 

Nóvoa (1999). Insere sua pesquisa na linha de “Direito à educação e políticas 

públicas educacionais”, com propósito de desenvolver “estudos e projetos que 

compreendam e façam avançar o conhecimento na relação direito, educação e 

políticas educacionais no âmbito da educação básica e educação superior; avaliação 

de programas e propostas educacionais” (CAPES, 2012). 

Analisa o trabalho de professores que atuam na pós-graduação stricto sensu, 

buscando identificar os impactos das exigências da Capes sobre o trabalho docente. 

Identifica como preditores do mal-estar docente a sobrecarga de trabalho; o acúmulo 

de atividades, que exigem o alargamento das horas de trabalho com consequente 

prejuízo de tempo para atividades sociais, familiares e de descanso; o produtivismo 

acadêmico, os prazos para cumprimento das pesquisas; a competitividade 

interinstitucional para manter o conceito junto à Capes; a precarização do trabalho 

docente; a fragmentação do trabalho; o isolamento do docente, entre outros fatores. 

Afirma que isto tem levado os docentes a desenvolverem os sintomas do mal-estar 

docente e, no limite, ao adoecimento. 

Em seu trabalho, centra atenção mais nas condições preditoras de mal-estar 

a que os docentes que atuam no stricto sensu estão sujeitos e acentua a crítica ao 

modo como o trabalho docente está estruturado sob os ditames das políticas da 

Capes. É um trabalho que intenciona, ao invés de fazer “brilhar a face do bem-

estar”, fazer ecoar as vozes de tantos que não se calam ante os grilhões que os 

forçam a permanecer na “servidão voluntária”. 

Souza Filho (2003) desenvolve sua pesquisa na linha “Formação de 

Professores”. Seu foco de estudo é o mal-estar docente, fundamentando-se em 

autores como Esteve (1991, 1999), Jesus (1996, 1998, 2001), Mosquera (2000), 

Mosquera e Stobäus (1984). Em sua pesquisa sobre indicadores relacionados ao 

mal-estar docente apresentados por grupo de professores médicos, identifica os 

seguintes: lacunas na formação, novas exigências sociais, falta de apoio 

institucional, baixa remuneração. 

O autor afirma que, frente às exigências profissionais, os docentes tentam 

soluções que podem contribuir para o desenvolvimento profissional, mas que, em 
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frequentes situações, o esforço resulta em exaustão e na incidência de sintomas 

como ansiedade, desejo de abandonar a docência, depressões e outros. 

Compreende que o cenário gerador de mal-estar, com base na experiência 

pessoal e na realidade do curso de Medicina, começa a se configurar desde a 

recepção de calouros e vai se desenvolvendo conforme se avançam os estudos. 

Para o autor (p. 28), se “o binômio teoria/prática bem como as cobranças sociais e o 

papel profissional do médico” já favorecem a constituição desse cenário de mal-estar 

dos futuros médicos, o que dizer do médico-professor? 

 
Diversamente de outras áreas do ensino, como as licenciaturas em 
geral, o médico não é contemplado, no seu currículo acadêmico, com 
disciplinas voltadas à formação pedagógica, já que o objetivo não é a 
atuação docente. No entanto, quando se depara com a condição de 
professor, cria-se um vazio que poderá se transformar numas das 
sementes a germinar, futuramente, no canteiro do mal-estar (SOUZA 
FILHO, 2003, p. 24, destaque do autor). 
 
 

O autor atribui grande importância à formação pedagógica para a atuação na 

docência. Ressalta que a formação acadêmica do curso de Medicina não contempla 

desenvolvimento de “capacidades” para a docência e defende a necessidade de se 

repensar a formação médica e promover condições formativas envolvendo 

elementos pedagógicos e didáticos, ainda que oferecidos opcionalmente. 

Leão (2003), de igual modo, centra seu estudo no tópico mal-estar docente, 

com pesquisa na linha “Ensino e Educação de Professores”, que se aplica a 

“analisar o fenômeno do ensino e suas implicações na educação de professores, 

indicando elementos para tomada de decisões relativas a mudanças e inovação no 

processo ensino-aprendizagem” (CAPES, 2012). 

Um de seus objetivos específicos foi “explicar o bem e/ou mal-estar docente a 

partir dos elementos que compõem a narrativa de professores universitários em fase 

de início, meio e final de carreira” (LEÃO, 2003, p. 14). As respostas é que 

orientaram o foco. Em sua concepção, “[...] é a maneira como o professor vive e o 

modo como reage frente aos estímulos do meio interno e externo que determinará o 

seu bem ou mal-estar” (p. 10). 

Autores como Nóvoa (1991), Esteve (1999), Gil-Monte e Peiró (1997), Codo 

(1999) e Lipp (2002) constituíram o referencial para a discussão sobre mal-estar 

docente. No entanto, o autor que se sobressai é Esteve (1999), com a obra O mal-

estar docente: a sala de aula e a saúde dos professores. 
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Leão (2003) pontua que as condições do trabalho docente na IES privada, 

identificadas como a flexibilização de contratos, contratos temporários e a falta de 

tempo para dedicação ao trabalho pedagógico e de pesquisa, eram propiciadores do 

mal-estar-docente, além dos indicadores que se encontram na obra referida de 

Esteve (1999). 

Costa (2001, p. xii), em sua pesquisa, busca “investigar a existência de mal-

estar docente, seus sintomas e fatores potenciais mais evidentes no professor e na 

professora no contexto da docência universitária, na Universidade de Cruz Alta”. 

Esse trabalho foi o único cuja linha de pesquisa não pôde ser identificada. Os 

autores aos quais recorre para fundamentar sua discussão são Esteve (1995, 1999) 

e Jesus (1997). 

Para a autora, o fenômeno do mal-estar docente envolve múltiplos fatores, 

subsidia sentimentos contraditórios, desconforto em relação ao sentido do trabalho 

docente, concretizando-se em faltas ao trabalho, adoecimentos e desistência da 

profissão. 

Esclarece, com base em Jesus (1997), que o mal-estar docente pode ser 

prevenido e a resolução de situações relacionadas pode ser desenvolvida. Para que 

isso ocorra, postula a necessidade de o docente ter clareza da existência do mal-

estar, compreensão de seus sintomas, identificação de fatores subjacentes, 

(re)elaboração de estratégias de enfrentamentos visando à mudança das situações, 

bem como apoio de programas institucionais para redução/prevenção dos sintomas 

do mal-estar. 

Ainda, fundamentada em Jesus (1997), afirma que “o bem-estar docente é 

decorrência do desenvolvimento e realização pessoal”. Na compreensão da autora, 

algumas questões na profissão docente estão além das capacidades dos 

professores. Apesar disso, defende que, “mesmo no individual, é possível conhecer 

o problema e evitar o desconforto, pois permite pensar em como solucioná-lo” 

(COSTA, 2001, p. 52). 

Conforme se viu, os sentidos de mal-estar e de bem-estar docente 

construídos pelos pesquisadores baseiam-se em referenciais diversos, em 

consonância com os objetivos de suas pesquisas e seus posicionamentos 

epistemológicos. Contudo, Esteve e Jesus são autores que comparecem 

regularmente no conjunto dos trabalhos, o que revela a importância que seus 

estudos adquirem nas pesquisas brasileiras. 
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B) Mal-estar e bem-estar docente para os sujeitos pesquisados  

 

 

Com o entendimento de que algumas condições relacionadas aos múltiplos 

aspectos do trabalho na docência – como a profissionalização e as práticas sociais 

envolvidas – propiciam a constituição não só de subjetividades como da própria 

docência, interrogar sobre o que os sujeitos pensam e sentem é importante para 

produzir novas inteligibilidades do mal-estar e bem-estar docente e da própria 

docência e construir referenciais para o enfrentamento da realidade em que se 

produzem os sentidos subjetivos e a prática docente. 

O conceito de subjetividade é denominado aqui de sentido subjetivo conforme 

as formulações de González Rey (2012) para referir-se a uma concepção histórico-

social de subjetividade. Em suas palavras, o sentido subjetivo é “[...] a unidade 

inseparável dos processos simbólicos e as emoções em um mesmo sistema, na qual 

a presença de um desses elementos evoca o outro, sem que seja absorvido pelo 

outro” (p. 20). Complementa que esta categoria (sentido subjetivo) explica o 

desenvolvimento da emocionalidade como resultado da convergência e 

confrontação de elementos de sentido 

 

constituídos na subjetividade individual como expressão da história 
do sujeito e de outros aspectos que aparecem por meio de suas 
ações concretas no processo de suas distintas atividades. Assim, o 
conceito de sentido subjetivo fundamenta uma concepção histórico-
social de subjetividade, a qual rompe com qualquer reminiscência de 
mentalismo ou subjetivismo (GONZÁLEZ REY, 2012, p. 21). 
 
 

Tal subjetividade é compreendida como “um sistema complexo capaz de 

expressar através dos sentidos subjetivos a diversidade de aspectos objetivos da 

vida social que concorrem em sua formação” (idem, p. 19). Para este autor, ainda: 

 
A inclusão do tema da subjetividade cria, de fato, a necessidade de 
estudar, de forma inseparável, a sociedade e os indivíduos que a 
compõem, em quem aparecem os sentidos subjetivos que nos levam 
a aspectos do funcionamento social que se manteriam ocultos às 
variáveis padronizadas que frequentemente são usadas no estudo do 
social. As implicações subjetivas do funcionamento social e as 
formas de organização da subjetividade social requerem estudar o 
sujeito individual como necessidade metodológica (GONZÁLEZ REY, 
2012, p. 27). 
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Obviamente que esta tese não poderá deter sua atenção nos sujeitos 

individuais e concretos, mas tratará de compreendê-los pelas informações que os 

pesquisadores fizeram saber. O movimento que se fará aqui é o de olhar pelas 

“janelas” das dissertações e teses para ver quem são esses sujeitos e buscar 

compreender o que dizem sobre o mal-estar e o bem-estar docente. 

Tal movimento constitui necessidade metodológica na perspectiva aqui 

assumida, pois compreende-se que: “O estudo da subjetividade, sempre e em cada 

um dos cenários em que é produzida, estará nos informando, simultaneamente, 

sobre os sujeitos e sobre a subjetividade social em seus mais diversos espaços” 

(GONZÁLEZ REY, 2012, p. 28). Compreende-se por subjetividade social a própria 

realidade objetiva, a vida dos sujeitos produzida nas e por meio das práticas sociais 

amplas. Ao focar na história e concepção dos sujeitos, é a história da sociedade e 

da classe de que fazem parte que se torna visível. 

Pelo Quadro 5, observa-se que, com exceção da tese de Gonçalves (2009), 

que elegeu apenas sujeitos do gênero masculino, as demais buscaram equilibrar 

sujeitos de ambos os gêneros. Contudo, observa-se predominância do gênero 

masculino no geral das pesquisas: 76 docentes, do universo de 133. Quando se 

examina a distribuição dos cursos, verifica-se predominância das mulheres nos 

cursos de Pedagogia – EaD (WEBER, 2009), Letras (FREITAS, 2009) e dos homens 

no curso de Medicina (SOUZA FILHO, 2003). 

Esses números são reveladores de uma situação que pode resultar em 

indicadores diferentes de mal-estar e de bem-estar docente. Haveria cursos que, 

pela sua especificidade profissional, propiciariam uma valorização social mais 

elevada do docente que atua neles, contribuindo para elevar o bem-estar 

profissional ou minimizar o mal-estar docente. É o que parece ocorrer com os 

professores médicos da pesquisa de Souza Filho (2003) e que veremos adiante. 
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Quadro 5 – Caracterização dos sujeitos das teses e dissertações 

 

 AUTOR(A) - ANO SUJEITOS 

T 

E 

S 

E 

S 

 

GONÇALVES, Josiane 
Peres (2009) 
 

5 professores homens, entre 38 e 64 anos, que atuavam 
em faculdades privadas no estado do Paraná. Todos 
trabalhavam em faculdades privadas na cidade de 
Cascavel ou região e nenhum chegou a atuar em 
universidade pública. 
 

FOSSATTI, Paulo (2009) 
 

10 professores (5 homens e 5 mulheres), entre 33 e 54 
anos que atuavam na IES privada Centro Universitário La 
Salle – Unilasalle, na cidade de Canoas, RS. 
 

WEBER, Sueli Wolff 
(2009) 
 

15 professores (5 homens e 10 mulheres), na faixa etária 
entre 33 e 64 anos. Tais sujeitos atuaram no Curso de 
Pedagogia na modalidade a distância da IES pública, 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, no 
período 1999-2005. Tinham experiência como docentes 
no ensino superior presencial, mas nenhum deles havia 
trabalhado em EaD. 
 

TIMM, Edgar Zanini 
(2006) 

6 professores (3 homens e 3 mulheres), profissionais de 
uma Universidade privada e confessional do Rio Grande 
do Sul, na faixa etária mínima de 30 anos. 
 

   

D 

I 

S 

S 

E 

R 

T 

A 

Ç 

Õ 

E 

S 

MOZINI, Ângela de Freitas 
(2010) 
 

15 professores (9 homens e 6 mulheres), na faixa etária 
entre 26 e 55 anos, aproximadamente. Esses atuavam 
em cursos de uma IES privada, 8 no curso de Pedagogia 
e 7 no de Psicologia. 
 

FREITAS, Maria Virgínia 
Teixeira de (2009) 

14 Professores (5 homens e 9 mulheres) de um Programa 
de Pós-Graduação em Letras da Universidade Privada 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
 

SOUZA FILHO, Olmiro 
Cezimbra de (2003) 

44 professores (33 homens e 11 mulheres), com idade 
mínima de 37 anos e média de 48. Eram docentes 
médicos do quadro permanente do Curso de Medicina da 
Universidade Federal de Santa Maria, RS. 
 

LEÃO, Cleri Becher de 
Mattos (2003) 

6 professores (2 homens e 4 mulheres), idade entre 34 e 
53 anos, profissionais de Instituições de Educação 
Superior privada da cidade de Curitiba, PR. 
 

COSTA, Fatima 
Terezinha Lopes (2001) 

18 docentes (9 homens e 9 mulheres), professores de 
uma instituição comunitária: Universidade de Cruz Alta- 
RS.  
 

 
Fonte: elaborado pela autora (2013). 
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No geral, são professores e professoras que abrangem a faixa etária entre 26 

e 64 anos. Com exceção de um grupo que atuava em instituição pública e na EaD, 

os demais atuavam em instituições privadas na educação presencial. 

Foram selecionados segundo critérios diferenciados e de acordo com os 

objetivos da pesquisa de cada trabalho. Pela singularidade de cada caso, e pela 

opção de se analisarem os sentidos discursivos, percebo como necessidade 

metodológica abordar cada trabalho e, num primeiro esforço, tentar apreender os 

sentidos que cada autor constrói na interlocução com seus sujeitos. 

Os sujeitos selecionados por Gonçalves (2009, p. 102) foram 5 homens, 

considerados por ela como bem-sucedidos na carreira e que, “além de terem tido 

uma trajetória profissional ascendente no magistério e de terem boa aceitação por 

parte dos alunos e colegas de trabalho (professores e superiores na direção ou na 

coordenação de curso de graduação)”, atenderam aos seguintes critérios: ser do 

gênero masculino; maior de 35 anos; ter a docência como principal profissão e ter 

atuado nos três níveis de educação: básica, superior e lato sensu. Dos 

selecionados, 4 eram adultos de meia idade (entre 38 e 60 anos) e 1 já poderia ser 

considerado idoso (64 anos); eram casados, com predominância de 2 filhos, cujas 

esposas atuavam também em magistério; a maioria com formação na área de 

Ciências Humanas, sendo que 3 deles foram seminaristas, fator, segundo a autora, 

determinante para a escolha da profissão. 

A autora buscou nos relatos destes sujeitos aspectos que pudessem oferecer 

um perfil de professor bem-sucedido na carreira do magistério. Com entrevistas 

semiestruturadas, encontrou algumas características comuns a todos, que podem 

ser sintetizadas: eram “pessoas adaptadas ao seu contexto histórico e social”; 

tiveram “influências positivas da família de origem”; tiveram “influências religiosas na 

formação”; constituíram “famílias integradas”; demonstravam “preocupação com 

questões sociais e paixão pela profissão”; possuíam “identidade profissional própria”; 

investiam em formação; atuavam num “nível compatível com o seu potencial”; 

“aceitavam desafios e aproveitavam as oportunidades”; “conseguiam lidar com 

mudanças”; tinham “visão empreendedora”. 

Estes sujeitos reuniam características que autorizaram a autora a afirmar a 

seguinte tese: 
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homens bem-sucedidos no magistério possuem características que 
resultam em estados de bem-estar docente. Trata-se de sujeitos 
ativos adaptados ao seu contexto histórico e social, sujeitos que 
estabelecem relações familiares e profissionais positivas, que 
possuem formação e habilidades compatíveis com o nível de 
atuação, que são empreendedores e que gostam do que fazem – 
tornando-se, portanto, referência para que outros homens optem pela 
carreira do magistério (GONÇALVES, 2009, p. 203). 
 
 

Ao eleger sujeitos supostamente bem-sucedidos, homens, e satisfeitos na 

profissão, manifesta intenção de oferecer uma visão positiva e otimista da profissão 

docente, ao invés de enfatizar os fatores que pudessem contribuir para desanimar 

ou afugentar possíveis candidatos à profissão. Intenciona, também, atrair homens 

para atuar na profissão docente em todos os níveis, defendendo que 

 

seria interessante haver algum tipo de projeto educacional ou 
implementação de políticas públicas voltadas à promoção do bem-
estar docente, à maior valorização do magistério e ao incentivo da 
presença masculina atuando como docentes nos diversos níveis de 
ensino. Sabemos que a sociedade é composta por homens e 
mulheres e que em todas as fases do desenvolvimento da criança é 
importante que, também no ambiente escolar, ela tenha contato com 
pessoas de ambos os gêneros e que estejam em condições de bem-
estar (idem). 
 
 

Segundo a autora, a percepção de mal-estar e de bem-estar docente que 

estes professores apresentaram foram as seguintes: sobre o mal-estar, a autora 

constatou como preditores: “defasada ou insuficiente formação científica”; “falta de 

limite e o comportamento indisciplinado por parte dos alunos”; “desvalorização social 

da profissão docente”; “organização do tempo livre”; “questão financeira” (p. 201). 

Quanto ao bem-estar: “estar de bem com a vida, ser apaixonado pelo que se 

faz, estabelecer níveis de relações intra e interpessoais saudáveis, trabalhar num 

ambiente agradável, o aumento de salário, a atualização constante” (p. 202). 

Embora se percebam aspectos objetivos relacionados à condição de bem-

estar docente, a ênfase recai sobre os aspectos subjetivos, conforme se pode 

observar no excerto: 

 
Deste modo, tanto nas próprias vivências quanto nas 
representações, os professores demonstraram que os fatores 
pessoais e sociais estão relacionados e que contribuem tanto para as 
condições de mal-estar, quanto de bem-estar docente. É necessário 
entender os fenômenos sociais que ocorrem para conseguir se 
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organizar diante das novas situações, mas também é preciso haver 
uma iniciativa própria, principalmente no que tange à construção da 
própria carreira profissional e à promoção do bem-estar docente 
(GONÇALVES, 2009, p. 203). 
 
 

Fossatti (2009), atuando como educador e gestor em uma instituição 

lassalista, seleciona seus sujeitos entre seus pares. Destes, escolheu aqueles “que 

tinham um projeto de vida”, “eram bem-sucedidos e realizados em sua vida” (p. 23). 

Para o autor, o diferencial desses educadores estava no projeto de vida que 

possuíam. Afirma: “Provavelmente, tal projeto tenha sido o alicerce de suas 

trajetórias, fortalecendo-os e viabilizando o desenvolvimento de competências de 

resiliência para a superação das adversidades” (p. 16). 

A seleção dos sujeitos ocorreu em duas etapas. Na primeira contou com a 

participação de 23 coordenadores, professores e acadêmicos de 24 cursos. Por 

meio de um questionário, em que se definiu o perfil de um educador bem-sucedido e 

realizado em sua profissão, selecionou dez educadores indicados por esse grupo 

respondente, considerando os primeiros nomes indicados pelos grupos. Assim, 

“foram selecionados cinco educadores mais votados pelos acadêmicos, os três mais 

votados pelos professores, e os dois mais votados pelos coordenadores de cursos, 

totalizando um grupo de dez educadores” (p. 108). 

A questão de gênero se resolveu aleatoriamente, ficando o grupo composto 

por cinco mulheres e cinco homens. Os dez educadores que participaram do estudo 

de caso: 

a) situam-se na faixa etária entre 33 e 54 anos; 
b) cinco são do gênero feminino e cinco do masculino; 
c) um é especialista, cinco são mestres, um está cursando o 

doutorado e três são doutores; 
d) três coordenam algum curso de graduação na instituição; um além 

de coordenador de curso de graduação também coordena um de 
especialização; 

e) um exerce função na área da gestão acadêmica; 
f) possuem entre cinco e dezessete anos de experiência no 

exercício da docência no ensino superior; 
g) quatro são contratados na modalidade de Regime de Tempo 

Integral; 
h) sete exercem, além da docência, outra atividade remunerada em 

sua área de formação; 
i) quatro lecionam somente em cursos de graduação da instituição, 

e seis também em cursos de especialização; e 
j) dois participam de projetos de pesquisa (FOSSATTI, 2009, p. 

108). 
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O autor buscou identificar, junto a estes sujeitos, “que elementos participam, 

de forma significativa, na construção de sentido, resultando na prática de uma vida 

que se deseja ser bem-sucedida, e geradora de bem-estar docente do ponto de vista 

de educadores que atuam na Educação Superior” (FOSSATTI, 2009, p. 22). 

Com as respostas dos sujeitos, estabeleceu um perfil de professor bem-

sucedido, expressando, com isso, as concepções destes professores sobre o que 

consideram fatores preditores de bem-estar docente. 

Para estes sujeitos, então, constitui condições para o bem-estar docente: 

 

a) a realização e êxito na vida, decorrentes de fatores resultantes das relações inter 

e intrapessoais da pessoa que “constrói sentido em seu existir”. A qualidade dos 

relacionamentos consigo e com o outro “está estreitamente conectada com a 

capacidade de resiliência, seja na educação, seja nas situações vivenciais, em 

geral” (p. 148). 

b) o querer existencial, entendido como “um querer meramente racional”, fruto da 

vontade, “independentemente da influência do ambiente externo (favorável ou 

não)”, tendo por compreensão que a pessoa sempre é livre para decidir (p. 156). 

c) a internalização de exemplos de figuras parentais e educativas que ajudam a 

caminhar são fundamentais para estes educadores, posto que “[...] figuras 

modelares internalizadas são partes estruturantes de uma personalidade sadia” 

(p. 166). 

d) a construção do eu no ser para o outro, entendido como a busca do cuidado do 

outro. 

e) escolhas que fazem crescer, entendidas como atitude consciente, reflexiva e 

pautada por valores atitudinais. 

f) o vínculo com o outro: pessoa e instituição, com base na ideia de que o 

estabelecimento de vínculos saudáveis é condição essencial para sobrevivência e 

desenvolvimento integral da pessoa bem como de sua saúde (p. 185). 

g) a invenção de um método, entendido como uma busca pessoal de formação 

permanente, independentemente de alguma exigência institucional (p. 189). 

h) o processo formativo na dupla face: estudar e trabalhar, compreendendo-se o 

processo de formação como contínuo e inacabado (p. 197). 
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Em relação ao processo formativo em serviço, posiciona-se Fossatti (2009, p. 

199): 

Acredito que o processo formativo pode dar-se de forma associada, 
na dupla face que compreende estudos e trabalhos. Os educadores 
entrevistados são testemunhas desta premissa. A formação na ação, 
desde que processual e proporcional às possibilidades da pessoa, 
pode ser dispositivo relevante para a maturidade humana, para a 
autonomia pessoal e para os caminhos da autotranscendência. 
Formar-se na dialética do estudar e trabalhar, no meu entender, não 
apresenta prejuízos para um desenvolvimento saudável ou para uma 
vida vivida com sentido. Pelo contrário, pode ser um indicador de 
personalidade saudável que luta por seus ideais e valores desde a 
tenra idade, a exemplo dos educadores que evocaram tal realidade 
como resultante de uma vida carregada de sentido. 
 
 

Essas condições, para o autor, “delineiam o desenho desta arte de viver, 

construtora de uma nova estética da existência” (p. 206). Esses sujeitos revelam 

uma perspectiva bastante positiva de vida, com reflexos no trabalho. Parecem 

pessoas que souberam vencer todas as dificuldades pela construção de um sentido 

para as suas existências e se apresentam, no entender do autor, como exemplos a 

serem seguidos. 

Fossatti (2009) conclui sobre esses professores que os dados levantados 

permitiram construir um perfil de educador bem-sucedido e realizado que vive 

“valores como: alegria, didática, domínio de conteúdo, responsabilidade, atualização, 

solicitude, boa remuneração e inteligência” (p. 206). 

Essa conclusão suscita algumas questões: o fato de o pesquisador ser gestor 

na instituição em que estes sujeitos trabalhavam e sendo alguns destes sujeitos 

também gestores não “contaminaria” excessivamente os resultados da pesquisa? 

Será que se os sujeitos fossem apenas professores, e não gestores, os resultados 

poderiam contrariar os aqui encontrados? Será que entre os professores não se 

encontrou nenhum bem-sucedido e realizado? E se o pesquisador não fosse gestor? 

Considerando sua posição de gestor numa instituição privada, os resultados não 

estariam demasiadamente comprometidos? Que objetivo teria “escapado” à 

consciência do pesquisador? O que o dito revela do não-dito? 

Reafirmo, como fiz interrogando Weber (2009), que não se pode “neutralizar” 

a pesquisa, posto que o pesquisador opera com valores, posicionamentos e 

convicções. A cautela do pesquisador está em estabelecer um distanciamento 

seguro do seu objeto, buscando, no método concebido como crítica ao 
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conhecimento, apreendê-lo em sua totalidade e historicidade. Também o cuidado 

com a escolha dos sujeitos deve ser levado em consideração para prevenir o risco 

de a pesquisa ter reduzido seu valor científico. 

Tal como Fossatti (2009), Weber (2009) selecionou os sujeitos de sua 

pesquisa entre colegas que exerceram, pela primeira vez, a docência na Educação a 

Distância e que atuaram no Curso de Pedagogia a distância da universidade do 

Estado de Santa Catarina – UDESC. A autora, além de colega dos sujeitos, exercia 

funções de Coordenadora Pedagógica, Diretora de Ensino e Diretora Geral. Seu 

interesse foi investigar os fatores “desencadeadores do Mal-Estar e Bem-Estar na 

docência na modalidade de educação a distância [...]” (p. 19). 

Afirma que, para minimizar possíveis constrangimentos e inibição das 

manifestações dos sujeitos, optou por realizar a pesquisa por meio de entrevistas via 

Internet. Com isto, acreditava estabelecer um “cenário viabilizador da livre 

manifestação dos sujeitos” (p. 111). 

Assim, selecionou 15, do universo de 42 que enviou resposta à “entrevista” 

on-line. Deste grupo, 5 eram efetivos e 10 eram colaboradores; situavam-se na faixa 

etária entre 33 e 64 anos; 10 eram mulheres e 5 eram homens; 5 professores eram 

solteiros, 7 eram casados e 3 eram separados “legalmente” (p. 110). 

Esta informação quanto ao estado civil, aparentemente relevante, não é 

desenvolvida pela autora. Apenas se inscreve no espaço do “silêncio”. Fica apenas 

como um convite à indagação: o que isto tem de relevante para compreender os 

sentidos de bem-estar docente? Como pensar estas características sem resvalar 

para a construção de estereótipos ideais e preconceituosos? Qual o sentido dessas 

informações? 

Além desse perfil, esses professores “tinham experiência como docentes no 

ensino superior presencial, mas nenhum deles havia já trabalhado em EaD” (p. 110). 

O tempo de experiência no ensino presencial variava de 1 a 5 anos para 4 

professores, 6 a 10 anos  para 5 professores, 13 anos para 1 professor; 2 

professores eram aposentados e retornaram como colaboradores na EaD. 

A primeira consideração que a autora julga importante fazer é sobre a 

percepção dos sujeitos sobre a EaD. Em sua compreensão, esses sujeitos, 

superando uma visão “preconceituosa”, passam a compreendê-la como 

possibilitadora de inovar a prática docente não só no campo da EaD como também 

no da presencial. Argumenta que os professores demonstraram, em seus 
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depoimentos, “uma compreensão equivocada, uma visão preconceituosa quanto à 

EaD, considerando-a como de qualidade inferior, ou, então, uma visão idealizada” 

(WEBER, 2009, p. 115). E que, aos poucos, com o envolvimento na prática, foram 

mudando a opinião, passando a considerá-la “como uma modalidade de educação 

inovadora, adequada aos tempos atuais” (p. 116). 

Como seu objetivo foi “identificar fatores que provocam insatisfação, ou seja, 

o chamado mal-estar docente, e aqueles que resultam em satisfação, ou seja, em 

bem-estar docente” (p. 17), a autora é enfática ao afirmar que a EaD é um lugar 

propiciador de bem-estar: “[...] não encontrei qualquer referência sobre a prática da 

docência na EaD que possa ser considerada como fator de Mal-Estar, pelo contrário, 

[...]” (p. 143). O que a autora diz ter encontrado foram manifestações de prazer, 

alegria e satisfação propiciados pela docência na EaD. 

Quanto ao mal-estar, atesta: 

 
Nas falas dos professores, o que vamos encontrar como indicadores 
de Mal-Estar, é importante que se diga, não decorreram da 
modalidade em si, ou das condições de trabalho, mas de 
comportamentos individuais, assim mesmo, restrito a um pequeno 
número de professores e, sobremaneira, a um fator externo à EaD, 
como o da intervenção político-partidária no CEAD (WEBER, 2009, 
p. 143). 
 
 

A autora afirma que o mal-estar docente estaria associado a fatores externos 

à EaD, segundo o depoimento de seus sujeitos: um estaria relacionado ao 

comportamento “reprovável” de alguns docentes, e outro à “ingerência político-

partidária, ambas conduzindo à falta de comprometimento com a EaD” (p. 143). 

Da parte do comportamento “reprovável” dos docentes, seus sujeitos 

ressaltaram a “competitividade, a falta de compromisso e responsabilidade” (p. 142). 

Da parte institucional, atribuíram “falta de comprometimento institucional, 

sobremaneira, manifestado em um determinado período, quando da ingerência 

político-partidária nos rumos da instituição e consequentemente no Curso de 

Pedagogia a Distância” (p. 143). A autora explica: 

 

Na verdade, como já referi, trata-se de um fator externo que não 
decorreu da modalidade em si, mas repercutiu negativamente junto 
aos docentes, desestimulando-os e gerando sentimentos de tristeza, 
raiva, angústia, pesar, decepção, conforme eles apontam em seus 
depoimentos (WEBER, 2009, p. 143). 
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Por causa desses fatores é que os sujeitos da pesquisa de Weber (2009), 

segundo seu relato, não vivenciaram, exclusivamente, momentos de bem-estar e 

satisfação pessoal e profissional. 

 

[...] quando falam sobre as emoções e os sentimentos 
experimentados como docentes na EaD, expressam por um lado, 
sentimentos de alegria, prazer, satisfação, orgulho, valorização 
profissional, espírito de grupo, respeito, solidariedade, admiração, e 
por outro, tristeza, pesar, desânimo, frustração, indignação, raiva, 
quando relatam as interferências político-partidárias (WEBER, 2009, 
p. 144). 
 
 

A autora destaca algumas condições preditoras de bem-estar encontrados no 

ambiente da EaD, de acordo com os depoimentos de seus sujeitos: 

 

O planejamento conjunto das atividades; as instalações físicas 
adequadas; a capacitação continuada; o trabalho em equipe, coletivo 
e cooperativo; a interação com os professores-tutores nos núcleos; a 
possibilidade de criação de espaços compartilhados de 
aprendizagem eficazes, presenciais e virtuais, que facilitavam a 
interação entre os professores e os estudantes, situados nas 
diferentes localidades do Estado. 
Essas referências confirmam que o sistema EaD da UDESC oferecia 
as condições necessárias para o professor desenvolver com 
eficiência o seu trabalho (WEBER, 2009, p. 135). 
 
 

Como indicadores de bem-estar, os sujeitos destacam: o “sentimento de 

dever cumprido”; o “exercício da solidariedade”; a “gratidão dos alunos e das 

comunidades”; o “reconhecimento profissional”; o “orgulho por participarem da 

construção pessoal e profissional dos professores-alunos”; o “relacionamento 

interpessoal com alunos, colegas, chefias”; a “motivação do grupo”; a “alegria com o 

progresso e dedicação do estudante e com os resultados alcançados”. 

A autora conclui que os indicadores revelam que a docência na EaD para 

esses sujeitos foi “muito mais propiciadora do Bem-Estar do que de Mal-Estar”. E 

que: 

Embora a pesquisa não buscasse verificar que fatores de Mal-Estar e 
Bem-Estar foram mais evidenciados, se os intrínsecos ou 
extrínsecos, sobressaem os fatores intrínsecos ao trabalho como os 
que mais influenciaram para o sentimento de Bem-Estar e satisfação 
profissional desses professores (WEBER, 2009, p. 153). 
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Destaca, ainda, que o trabalho coletivo é grande preditor de bem-estar, tanto 

para a EaD quanto para a educação presencial. 

 
[...] a satisfação profissional, o sentir-se bem na profissão resulta de 
uma força motriz que emana do trabalho coletivo e solidário, ou seja, 
o bem estar docente resulta da ação coletiva. Em outras palavras, é 
a ação coletiva e cooperativa que determina o bem estar, o prazer, o 
sentir-se responsável pelo outro e pela ação que o outro realiza. É 
saber que a ação que o outro executa está imbricada na ação que 
cada um faz no grupo. [...]. É a ação coletiva, cooperativa, solidária, 
que faz com que um objetivo tenha o significado de ser alcançado, e 
quando este objetivo é humano, a ação adquire um significado ainda 
maior e fortalece, ou melhor, eu diria amarra as pessoas com um 
matiz de solidariedade, que provoca a satisfação profissional e 
pessoal. As pessoas ficam iluminadas profissionalmente e 
espiritualmente. E, é aí que mora o bem-estar docente (WEBER, 
2009, p. 154-155). 
 
 

Contudo, a autora não faz concessões à educação presencial. Para ela, a 

educação presencial, com sua estrutura “arcaica”, acaba por incentivar e promover 

práticas individualistas e privilegiar a função pesquisa em detrimento da função 

ensino. 

O que tenho observado é que as instituições presenciais não estão 
conseguindo romper com suas estruturas arcaicas e caminham cada 
vez mais para a valorização do trabalho individual. Este quadro só é 
rompido, às vezes, na área da pesquisa, com os chamados grupos 
de pesquisa. No ensino presencial, sobressai o individualismo e a 
competição, porque a estrutura organizacional não privilegia o 
ensino. Não há um trabalho coletivo, cooperativo e solidário para as 
ações de ensino. Defende-se, portanto, a qualidade de ensino, mas 
as políticas universitárias e de governo voltam-se para a qualidade 
das pesquisas. Na EaD, há espaço para a pesquisa e para a 
extensão, mas o que vimos é que EaD privilegia o ensino e, é no 
ensino que os professores, contrariamente aos do presencial, se 
sentiram mais felizes e satisfeitos (WEBER, 2009, p. 157). 
 
 

Timm (2006), por sua vez, elegeu como sujeitos 6 professores, 3 homens e 3 

mulheres, com idade mínima de 30 anos, profissionais que, com base em suas 

observações, evidenciavam vivenciar bem-estar na docência. Esses sujeitos 

atuavam em uma Universidade privada e confessional do Rio Grande do Sul e 

acumulavam atividades de ordem administrativa (supervisão, coordenação, direção, 

organização de eventos, entre outras). Sua opção por reunir professores que 

atuavam em cargos administrativos baseou-se na seguinte compreensão: 
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Nas organizações de ensino, atualmente constata-se que o ambiente 
de trabalho do professor não é apenas a sala de aula. O docente é 
chamado a atuar, muitas vezes, em funções técnicas e 
administrativas que vão desde participações em grupos de trabalho, 
supervisão pedagógica, coordenação de cursos e chefias, até cargos 
de direção (TIMM, 2006, p. 65). 
 
 

O autor afirma que sua opção pelos sujeitos docentes da educação superior 

se deu em função de sua própria experiência docente. Atuava há 17 anos em uma 

instituição privada, em diversos cursos de educação, da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, principalmente como professor de filosofia. Além 

disso, acumulou experiência administrativa como diretor das Faculdades Metodistas 

de Porto Alegre, agregando novas percepções sobre a docência em instituição 

educacional, privada e confessional. 

Sobre o mal-estar docente, os sujeitos de sua pesquisa, conforme relata, 

 

afirmaram ter consciência da existência do fenômeno geral do mal-
estar na atualidade e reconheceram que este, de alguma forma, os 
afeta no seu desempenho particular ou profissional, eles não ficaram 
apenas nessa afirmação. Essa consciência de que o experimentaram 
em suas vidas gerou uma positividade. Eles trataram de mostrar em 
suas narrativas que não se pode deixar contagiar e que é preciso 
produzir, seja na prática da profissão, seja na prática pessoal, formas 
de não se deixar abater pelo mal-estar. Que é preciso, se não 
superá-lo, pelo menos fazer-lhe frente. Isso deixa claro que não 
significa negar a existência do fenômeno e sua incidência na vida do 
professor, fingindo que está tudo bem ou que um dia as coisas hão 
de melhorar. Pelo contrário. Observa-se, aqui, o entendimento de 
que a condição de sentir-se mal na docência, no contexto do mal-
estar na atualidade, pode gerar um saber: que é possível lidar com 
ele e não ficar apenas na vitimação (TIMM, 2006, p. 101). 
 
 

De acordo com o autor, o conjunto de entrevistas realizadas afirmou que o 

enfrentamento de fontes que causam mal-estar (potenciais ou efetivas) relacionam-

se com princípios orientadores de ações que consideram elementos como o 

autoconhecimento, o reconhecimento de fontes causadoras do mal-estar e a 

importância da resiliência na vida do professor. 

Fundamentando-se em Yunes e Szymanski (2001), Timm (2006, p. 116) 

conceitua resiliência como “uma habilidade de superar adversidades”, por meio do 

“cuidado de si” e pelo exercício de sua “auto-educação”. E, citando Tavares (2001), 

explica: 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pucrs.br%2F&ei=XIHqUvymFITdkQfVi4HYBQ&usg=AFQjCNFt6C31hd_FFcGWuUZHK46_LP2cfQ&bvm=bv.60444564,d.eW0
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pucrs.br%2F&ei=XIHqUvymFITdkQfVi4HYBQ&usg=AFQjCNFt6C31hd_FFcGWuUZHK46_LP2cfQ&bvm=bv.60444564,d.eW0
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ser resiliente, para o homem da sociedade emergente, seria 
desenvolver capacidades físicas ou fisiológicas conducentes a 
determinados níveis de “endurance” física, biológica ou psicológica e 
até certa imunidade que lhe possibilite a aquisição de novas 
competências de acção (sic) que lhes permitam adaptar-se melhor a 
uma realidade cada vez mais imprevisível e agir adequada e 
rapidamente sobre ela resolvendo os problemas que esta lhe coloca 
(TIMM, 2006, p. 47, grifo do autor). 
 
 

As palavras “tolerância”, “paciência”, “elaboração” e “reciclagem” 

encontravam-se alinhadas a um entendimento de que a resiliência não deveria ser 

confundida com a invulnerabilidade, fechamento/isolamento de si como forma de 

autodefesa. 

Em nenhum momento se percebeu em tais narrativas, um 
entendimento simplista de resiliência a confundir-lhe o significado 
com o de invulnerabilidade. Os docentes entrevistados mostraram-se 
conscientes do entendimento de que a resiliência não confere a 
ninguém a capacidade de ser invulnerável às adversidades da vida. 
Pelo contrário, confirmara o entendimento de resiliência na 
perspectiva de que é possível desenvolver e aperfeiçoar a própria 
capacidade de lidar com tais adversidades (TIMM, 2006, p. 173-174). 
 
 

Quanto ao bem-estar na docência, os sujeitos evidenciaram em suas 

narrativas exemplos de ações propulsoras, como o “compromisso com a profissão 

que podem ser demonstrados em seu planejamento e efetivo desempenho em sala 

de aula ou atividades de administração”; a “valorização de experiências de vida”; 

clareza de que a “alteridade é inerente à profissão”; consciência de que “o bem-estar 

não é a ausência de dificuldades”; além de “autoconhecimento e cuidado de si”. 

Timm (2006, p. 111-112) ressalta que: 

 
A prática de um professor, que pode lhe conferir a condição de 
sentir-se bem naquilo que ele é profissionalmente, revelou-se, nas 
falas dos professores, sempre revestida de afetividade e de cuidados 
para com os outros e para consigo mesmo. 
 
 

Neste sentido, a dimensão do cuidado de si e a resiliência41 podem subsidiar 

formas alternativas para a construção de subjetividades e a condição de bem-estar 

na docência. 

                                            
41

     Este conceito  será  retomado  e  explorado na próxima seção, na análise das propostas de enfrentamento ao 

mal-estar docente e de construção/reforço do bem-estar docente. 
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Tal como fez Fossatti (2009) anos mais tarde, Timm (2006) elegeu sujeitos 

que, em sua avaliação, demonstravam características positivas em relação ao 

trabalho. Justifica sua escolha, afirmando: 

 
A escolha se verificou em razão de minhas observações de que 
evidenciam em suas práticas universitárias que demonstram, no seu 
permanente processo de auto-subjetivação, uma boa característica 
de resiliência, uma forte atenção à dimensão do cuidado de si e que 
revelam, nesse cuidado, sentirem-se bem na docência (TIMM, 2006, 
p. 88). 
 
 

Deixa claramente explicitado a sua opção por sujeitos com estas 

características: “[...] é preciso pesquisar e valorizar os bons exemplos que existem 

na docência, porque estes também existem e são prova de que é possível sentir-se 

bem no magistério” (p. 68). 

Quanto às dissertações, a escolha dos sujeitos se deu por critérios 

diferenciados. Os sujeitos da dissertação de Mozini (2010) foram 15 professores dos 

cursos de graduação em Pedagogia e Psicologia, sendo 6 mulheres e 9 homens, na 

faixa etária entre 26 e 55 anos, aproximadamente, e de uma Instituição de Ensino 

Superior da rede privada: UNIFADRA – Presidente Prudente42, Estado de São 

Paulo. 

Mozini (2010) objetivou “Mensurar simultaneamente a motivação e a 

satisfação no trabalho dos docentes dos cursos de Pedagogia e Psicologia em uma 

IES”(p. 15), tendo como fio condutor o questionamento: “é possível identificar o grau 

de satisfação/motivação dos docentes que atuam nos cursos de Pedagogia e 

Psicologia de uma Instituição de Ensino Superior (IES)?’’ (p.12). 

Nesta dissertação, a autora, em vista de seu objetivo de mensuração, utilizou 

questionários para coleta das informações. Em um, ela buscou dados para elaborar 

o perfil demográfico da amostra. Em outro, buscou detectar as necessidades 

motivacionais mais importantes no desenvolvimento da carreira docente, solicitando 

que os sujeitos as hierarquizassem pontuando de 1, mais importante, a 6, com 

justificativas. As necessidades não se restringiam aos aspectos de ordem do 

trabalho docente nas IES, mas abrangiam aspectos de ordem pessoal. Num terceiro 

                                            
42

  “As Faculdades de Dracena (UNIFADRA) são mantidas pela Fundação Dracenense de Educação e Cultura – 

FUNDEC, entidade considerada de UTILIDADE PÚBLICA detentora de CERTIFICADO DE FILANTROPIA, 
com sede na cidade de Dracena, dedicando-se à disseminação do ensino superior desde o ano de 1969”. 
Disponível em: <http://www.fundec.edu.br/unifadra/historico.php.> Acesso em: jun. 2013. 
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questionário, a autora buscou pontuar o grau de satisfação dos professores em 

relação à: Relacionamento/espírito de grupo; Confiança na IES; 

Valorização/Reconhecimento; Remuneração/Benefícios; Imagem da IES; Qualidade 

dos serviços; Satisfação no trabalho; Ambiente/Instalações; Organização do 

trabalho; Participação; Gestão de Recursos Humanos; Bem-estar Pessoal. Neste, a 

pontuação variou de 10 a 1, sendo 10 o maior conceito. 

A partir dos dados quantificados, Mozini (2010, p. 75) interpretou como 

satisfação, para estes sujeitos o seguinte: “O dinheiro, a participação como líder de 

um grupo, oportunidade de ascensão na carreira, treinamento para desenvolver 

capacidades apropriadas são fontes de motivação para o trabalhador”. 

Sobre o trabalho docente, afirma: 

 

No decorrer de nossa pesquisa averiguamos que o trabalho docente 
é motivador quando os papéis são claros, as tarefas são 
desafiadoras, quando há supervisores que apresentam um estilo 
apoiador de liderança. Sendo assim, neste grupo as atividades 
burocráticas, o relacionamento entre colegas, o desempenho 
docente e a identificação profissional são fatores que não causam 
desmotivação, visto que estas condições são básicas para a 
promoção do bem-estar do trabalhador, ou seja, são promotoras de 
qualidade de vida no trabalho (MOZINI, 2010, p. 76). 
 
 

Observa-se que o bem-estar está relacionado à remuneração, 

autorrealização, clareza de papeis, apoio institucional. O preditor de bem-estar, 

comparando este trabalho com as teses, não recai sobre o sujeito, mas sobre a 

organização e os fatores externos. 

Freitas (2009), por sua vez, apresenta concepções de mal-estar e bem-estar 

docente fundamentando-se em perspectivas diferenciadas das teses, com o uso de 

referenciais como Bianchetti (2008), Sguissardi (2006), Maués (2006), críticos das 

condições de trabalho dos professores universitários da pós-graduação, no contexto 

da “fetichização do produtivismo acadêmico”. 

Os sujeitos de sua pesquisa foram 14 professores, do total de 19, do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC de Minas Gerais, sendo 5 homens 

e 9 mulheres. Um dos seus objetivos foi identificar como as pressões das políticas 

de avaliação implementadas pela Capes impactam o trabalho e a vida pessoal do 

docente da pós-graduação. 
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Pela utilização de entrevistas, a autora observou nos depoimentos alguns 

indicadores de mal-estar docente: sentimentos de “solidão e de incapacidade”; 

“casos constantes de depressão e de pânico”; “problemas estomacais”; “alteração 

de peso”; “hipertensão”; “insônia”; “gastrite nervosa”; “culpa”; “perda de tempo livre 

para lazer e cuidado pessoal” e de outros. 

 
Eu acho que a categoria que mais adoece é a do professor. Acho 
que há momentos em que a gente se sente à beira de adoecer. 
Tenho problemas estomacais, insônia direto, quando estou aflita, fico 
pensando no que tenho de fazer. Se estou deitada, levanto e vou 
fazer. Estou num momento particularmente estressante. No início de 
setembro eu tive um descontrole de pressão, coisa que nunca tive, 
porque além do trabalho, minha filha adoeceu, foi hospitalizada e eu 
segurei firme. Há momentos em que a gente se percebe sob 
pressão. É um processo que nos envolve, é o ter que fazer [...] (Ana, 
professora; FREITAS, 2009, p. 224). 
 
 

Entre as causas do mal-estar docente, identificou o “produtivismo acadêmico”, 

os “prazos para cumprimento das pesquisas”; a “competitividade interinstitucional” 

para manter o conceito junto à Capes; “precarização do trabalho docente”; 

“fragmentação do trabalho”; “isolamento do docente” entre outros. 

 
Esse produtivismo me afetou muito. Eu sou hipertensa. Esse projeto 
que me mobilizou a buscar parceiros externos me fez engordar 8 
quilos e eu não posso, porque sou hipertensa. O que acontece é isso 
mesmo: a gente trabalha até a exaustão. Eu fui dura comigo, fiquei 
tentada em apresentar a minha proposta de projeto para concorrer à 
bolsa de produtividade do CNPq, mas disse a mim mesma: não, 
Ômega, não faça isso, é suicídio, é suicídio, pois, depois que você se 
credencia, não tem volta. Aí você tem que garantir essa produção, 
porque senão você é desqualificado. Mas, se você se credencia, não 
tem retorno. Eu fiquei me segurando. Esse ano eu não busquei o 
credenciamento, mas fiz uma opção por mim (Ômega, professora; 
FREITAS, 2009, p. 225). 
 
 

Freitas (2009) analisa que as exigências da Capes são reafirmadas como 

promotoras do mal-estar dos professores que atuam na pós-graduação. A pressão 

sobre estes profissionais obriga-os a assumirem uma multiplicidade de tarefas como: 

 
elaboração/publicação de artigos em periódicos e livros classificados 
positivamente pelo Qualis; participação efetiva e contínua em 
pesquisas aprovadas pelas agências de fomento reconhecidas; 
corresponsabilidade pelo processo de elaboração e defesa de 
dissertações e teses; apresentação de trabalhos em eventos 
classificados pelo Qualis; magistério nos níveis do stricto sensu e da 
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graduação; realização de estágios pós-doutorais, entre outros. Todo 
esse acúmulo de pressões recai sobre esse profissional, gerando 
sintomas, como desencantamento, “mal-estar docente”, sofrimento e, 
frequentemente, o burnout (FREITAS, 2009, p. 20, grifo da autora). 
 
 

Quanto ao bem-estar docente, a autora encontra sujeitos que lhe dão 

exemplos de “resistência” ao aumento das imposições no trabalho: 

 
[...] não me sinto castigada e nem acho que está sendo penoso. É 
prazeroso para mim. As relações que eu estabeleço com o universo 
do trabalho são relações de prazer (Pérola, professora; FREITAS, 
2009, p. 233). 
 
 

Esta entrevistada, questionada sobre como consegue sentir prazer no 

trabalho diante da redução de prazos e acúmulos de trabalho, argumenta que seu 

“escape” tem sido trabalhar em parceria com um grupo de colegas que tenham o 

“mesmo objetivo de investir em pesquisa, com o retorno para a formação de 

professores”. Deste modo, evita-se o “requentamento”, o fazer pelo fazer. O trabalho 

em parceria parece ser o motor que alimenta o trabalho. 

 
A felicidade que eu tenho de estar envolvida com esse grupo, que 
não tem uma existência confinada a esta IES, ele se articula com 
grupos de pesquisa de outras universidades, a gente tem a 
possibilidade de auto-avaliação nesse processo, de contato com o 
outro, que é uma coisa que nos leva sempre para frente [...] (Pérola, 
professora; FREITAS, 2009, p. 234). 

 
 

Outra entrevistada mostra seu recurso: não se calar diante das pressões ou 

situações conflitantes. 

 
Faço psicanálise há 29 anos e isso segura muito e me ajuda a ver 
que existe uma prioridade maior: onde estou eu? A gente acaba se 
colocando em questão e isso neutraliza a pressão, de certa forma. E 
outra coisa: eu falo. Falo em todas as instâncias e não estou nem aí, 
porque conflito é para ser explicitado e eu não levo conflito para 
casa, não levo mesmo. Uma coisa são as relações daqui, 
institucionais e outra coisa são as questões pessoais. Aprendi a 
separar essas duas coisas (MM, professora; FREITAS, 2009, p. 237). 
 
 

Comparando os dois depoimentos, o da professora Pérola parece indicar que 

aproveita sua fala não só para tentar contar, refazer a história de vivências na Pós 

como fragmentos “benditos” e não “malditos”. Pérola acredita em possibilidades de 
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construção de vivências prazerosas e felicidade no trabalho stricto sensu advinda do 

envolvimento com um grupo, com diálogos que auxiliam no repensar de caminhos. 

Mas o depoimento da professora MM não deixa de ser um recurso de resistência 

eficaz, posto que permite não só o desabafo pessoal mas também a denúncia, a 

contestação das condições vividas. 

O mal-estar e o bem-estar são concebidos, pelos sujeitos de Freitas (2009), 

dialeticamente, como estados que o professor da Pós experimenta continuamente 

no exercício das muitas funções que é convocado a desempenhar. 

Souza Filho (2003, p. 30) pesquisou indicadores de mal-estar docente 

“identificados nos professores médicos do curso de medicina da Universidade 

Federal de Santa Maria”. Escolheu, como sujeitos de sua pesquisa, 44 docentes 

médicos do quadro permanente do Curso de Medicina da Universidade Federal de 

Santa Maria - RS, sendo: 33 homens e 11 mulheres com idade mínima de 37 anos e 

a média de 48. O autor informa que era professor médico na instituição pesquisada 

e que o tema estudado relacionava-se com suas inquietações advindas da prática 

de docência no curso de formação de médicos. 

A concepção de mal-estar dos sujeitos foi articulada a partir de indicadores 

mapeados na análise de dados. O autor observa que esses sujeitos, em percentual 

de 98%, não apresentaram indicadores de mal-estar docente na “avaliação do 

estresse profissional”. Quanto à motivação inicial para a docência, 100% dos 

sujeitos não demonstraram intencionalidade de atuar como professores 

considerando sua primeira escolha profissional. Contudo, apesar desses 

percentuais, conclui: “[...] nesta amostra de professores, é possível perceber que, 

embora não reconhecessem na docência o objeto de seus futuros profissionais, [...], 

não demonstraram sintomas relacionados ao estresse e à exaustão” (p. 67). 

O autor permite inferir que, nos resultados encontrados, a percepção de mal-

estar relaciona-se com a perspectiva de formação para a profissão médica, que 

costuma valorizar as atuações de sucesso. Neste sentido, o professor médico possui 

uma peculiaridade, a saber: 

 
desde a vivência acadêmica e posteriormente no exercício de 
medicina assistencial, trabalha sistematicamente com situações 
adversas, em que, frequentemente, a vida de alguém está em suas 
mãos (Castro et al., 1969). Frente a essa realidade, aprende desde 
cedo a estender seu limiar de exaustão a níveis bem além daqueles 
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da população em geral; caso contrário, necessitaria abandonar a 
profissão peremptoriamente (SOUZA FILHO, 2003, p. 57). 
 
 

Desse modo, o mal-estar estaria mais vinculado ao contexto da atuação 

médica do que ao da docência, apesar da deficiente formação pedagógica. 

Curiosamente, quanto à concepção de bem-estar docente dos professores 

médicos, o autor não apresenta. Uma explicação para a ausência de indicadores de 

bem-estar docente pode estar no objetivo de sua pesquisa e, consequentemente, no 

instrumento utilizado, que previa “pesquisar, em um grupo de professores médicos, a 

existência de indicadores relacionados ao mal-estar docente”. Ao que parece, seu 

instrumento de pesquisa e a fragilidade metódica limitou as possibilidades de 

apreensão desses fatores. 

Leão (2003), em sua dissertação, pesquisou aspectos psicossociais 

implicados na atuação de professores universitários de duas IES privadas, tendo 

como foco o mal-estar docente, não sendo possível inferir concepções de bem-estar 

docente a partir das análises apresentadas. 

Os sujeitos de sua pesquisa foram 6 professores, 2 homens e 4 mulheres, 

com idade entre 34 e 53 anos, profissionais de instituições de educação superior 

privadas da cidade de Curitiba-PR. Para chegar a esse quantitativo, a autora explica 

que passou por um processo “difícil” para obter as informações. Utilizando 

questionários e entrevista narrativa, sua experiência assim se deu: 

 

Os 100 primeiros questionários foram distribuídos aleatoriamente, em 
pastas, para todos os professores da primeira universidade. [...] pelo 
fato de estarmos fazendo parte desse corpo docente e termos 
facilidade de colocar pessoalmente os instrumentos em cada pasta. 
Com uma folha de rosto anexada ao instrumento, na qual havia 
breve apresentação do estudo proposto, indentificamo-nos como 
pesquisadora do processo. Mais tarde evidenciou-se com desprazer 
o índice insignificante de retorno dos questionários, apenas quatro. 
Em face desse resultado, buscaram-se as razões que pudessem 
explicar o número tão reduzido de material. 
Em entrevista com alguns professores, percebeu-se que o temor de 
uma avaliação oriunda da instituição teria sido motivo para a 
negligência do retorno. Nova investida, mais cem questionários foram 
entregues pessoalmente, em um encontro de professores promovido 
pela instituição: o retorno foi apenas de seis instrumentos. Tendo em 
vista o número insuficiente de material, outras instituições foram 
contatadas e reservados os direitos de os professores responderem 
ou não à pesquisa. Nessa oportunidade, sem folha de rosto, mais 
duzentos questionários foram distribuídos, dos quais obtivemos o 
retorno de cento e três (LEÃO, 2003, p. 50). 
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Destes 103, a autora selecionou apenas 6, “de acordo com estágio de vida 

profissional docente: início (dois), meio (dois) e final (dois) de carreira” (LEÃO, 2003, 

p. 52). 

A autora informa que os sujeitos selecionados foram entrevistados, na 

segunda etapa da pesquisa, com intuito de aprofundar os seguintes eixos: aspectos 

afetivos e motivacionais na atuação docente, o sentido da expressão mal-estar 

docente, formas experienciais do mal-estar docente e as razões que o justificam. 

Em relação ao sentido da expressão mal-estar docente, Leão (2003, p. 90) 

afirma: 

No grupo pesquisado associam-se sintomas psicossomáticos, 
interpretados como stress, a sentimentos de insatisfação, frustração 
e impotência, frente aos elementos constitutivos da profissão (alunos, 
instituição e condições salariais), bem como às políticas 
educacionais e financeiras ineficientes e sobrecarga de trabalho, 
passando pelo desinteresse dos alunos e falta de reconhecimento. 
 
 

Fatores internos (físicos e emocionais) e externos (ocupacionais) também se 

relacionaram com a percepção dos sujeitos quanto às vivências do mal-estar 

docente, sendo que as razões que o justificavam foram considerados comuns entre 

os docentes. 

A experiência do mal-estar é retratada nas narrativas em forma de 
sentimentos de impotência frente ao sistema, indiferença ao futuro, 
ausência de recursos para aperfeiçoamento e pesquisas, ausência 
de valorização profissional, custo-benefício inadequado e 
desmotivação causada por fatores internos e externos (reclamação 
de alunos, falta de interesse da instituição, sobrecarga, cansaço, 
estresse) (LEÃO, 2003, p. 91). 
 
 

A pesquisa de Costa (2001) também teve como foco o mal-estar docente. Os 

sujeitos investigados foram 18 professores, sendo 9 homens e 9 mulheres, 

selecionados em um grupo de 102 profissionais, professores de uma instituição 

comunitária, a Universidade de Cruz Alta-RS. A opção pela instituição pesquisada foi 

em função da autora atuar nela como professora. 

A autora informa que os sujeitos escolhidos deveriam, de acordo com seu 

critério, apresentar maior probabilidade relacionada aos sintomas e fatores de mal-

estar e, possivelmente, dificuldades em gerenciar estratégias preventivas do mal-

estar docente. Comparando os indicadores apresentados pelos homens e mulheres, 

estabeleceu a seguinte diferenciação:  
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Os fatores mais relevantes, para os homens, foram: a dificuldade na 
ocupação do tempo livre, a situação econômica atual, o desinteresse 
dos alunos, a falta de cooperação dos colegas, a preparação das 
aulas, a avaliação dos alunos, a falta de recursos materiais, pouco 
relacionamento profissional com colegas de outros cursos, 
insuficiência titulação acadêmica e indefinição do papel profissional. 
As mulheres apresentaram o desgaste de trabalhar em casa e na 
instituição, o desinteresse dos alunos, falta de lealdade e cooperação 
entre os colegas, preparação das aulas e avaliação dos alunos, a 
falta de recursos materiais, a insuficiente titulação acadêmica e o 
desinteresse institucional em propiciar as condições necessárias 
para elaborar a dissertação e/ou tese de mestrado (COSTA, 2001, p. 
120). 
 
 

Sua conclusão, embora apresente alguma diferença na avaliação dos 

docentes homens e mulheres, leva a minimizar diferenças que porventura se 

suponham existir quando se analisa a docência universitária do ponto de vista dos 

desafios. 

 

Quanto às perspectivas de gênero pode-se, ainda, apontar para a 
igualdade dos desafios que as variações no âmbito universitário 
impõem tanto ao homem quanto à mulher. Isto leva a entender que 
as diferenças apontadas, no comportamento e nas formas de 
expressar o mal-estar docente entre os sexos fazem parte das 
relações e estruturas sociais. Portanto, entende-se que, visto desta 
ótica de significados, vai-se ao encontro do conceito de gênero como 
a organização social das diferenças sexuais refletindo, não apenas, 
as diferenças físicas entre homem e mulher mas a forma de interagir 
e de colocar-se no mundo pessoal e no mundo profissional (idem). 
 
 

Sobre os 18 professores que participaram do roteiro autoavaliativo, Costa 

(2001, p. 116), destacando a contribuição da pesquisa, afirma que, “para além de 

sujeitos pesquisados, passaram a ser um grupo de docentes que de alguma forma 

buscam uma intervenção pedagógica ou a indicação de um caminho que os levem à 

realização profissional e, consequentemente pessoal”. 

As concepções dos sujeitos das pesquisas aqui apresentadas abrem caminho 

para se compreender a realidade em que se encontra o professor universitário e 

contribuem para o entendimento das condições que têm agudizado os efeitos de 

mal-estar docente e obstaculizado as possibilidades de construção de uma práxis 

docente efetiva. 

Caberá compreender se as proposições de enfrentamento ao mal-estar e de 

construção/reforço do bem-estar docente pelos pesquisadores podem esclarecer se 
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o discurso “levanta a pedra sob a qual se esconde o monstro” ou se, ao contrário, 

lança sobre ela os fundamentos de uma práxis cega, posto que sem crítica, tal como 

nos provoca e ensina Adorno (1995). 

 

 

3.2 As proposições de enfrentamento ao mal-estar docente e de construção/reforço 

do bem-estar docente 

 

 

Estou considerando proposições para o enfrentamento ao mal-estar e de 

construção/reforço do bem-estar docente as propostas de prevenção ou de 

superação do mal-estar docente e as de construção ou reforço do bem-estar que os 

autores apresentam em seus estudos. 

Nos trabalhos analisados, encontram-se propostas fundamentadas em 

algumas concepções de formação, de cuidado pessoal, resiliência e resistência. 

Quanto à formação, as concepções se fundamentam em referenciais 

diversos. Gonçalves (2009) e Weber (2009) tomam por base as propostas de Esteve 

(2005) e Jesus (2007). 

Na compreensão de Weber (2009), a formação proposta por Jesus (2007) 

estaria voltada para “a aquisição de competências profissionais apropriadas para 

lidar com situações de Mal-Estar ou estressantes”, oferecendo condições para 

 

[...] aumentar a autoconfiança e a probabilidade de o professor ser 
bem sucedido ao lidar com potenciais fatores de eustress e na 
transformação de situações de distress em eustress. Isto é, que a 
formação dos professores se encaminhe no sentido de construção de 
estratégias de coping para que não fiquem tão vulneráveis aos 
problemas que se apresentam no seu cotidiano pessoal e 
profissional, que sejam, pois, mais resilientes (WEBER, 2009, p. 45). 
 
 

Gonçalves (2009) não desenvolve uma discussão sobre a formação de 

professores. Ela apenas apresenta os “modelos” encontrados em Jesus (2007) e 

Esteve (2005). Estes modelos formativos teriam uma função preventiva do mal-estar 

docente, com foco no desenvolvimento de atitudes e qualidades pessoais e 

interpessoais dos professores para lidar com os fatores condicionantes do mal-estar. 
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Para além disso, parecem intencionar superar estados de mal-estar e construir 

estados de bem-estar pela intervenção nos e pelos próprios sujeitos. 

Para Weber (2009, p. 45), a formação deve ser baseada num modelo “que 

atenda à individualidade psicológica do professor, suas necessidades pessoais e 

profissionais, que considera o professor real e não o professor abstrato, genérico”. 

Tomando os mesmos referenciais de Gonçalves (2009), enfatiza a ideia da 

autoformação ou da formação voltada para o desenvolvimento de competências 

para lidar com as situações “dadas”. 

Fossatti (2009) também credita à formação poder para prevenir e combater os 

efeitos de mal-estar docente. Sua proposta de formação “pessoal e profissional” é 

denominada de “logoformação”. Assim a explicita: 

 
Por logoformação, entendo, pois, uma formação e uma educação 
promotoras de sentido na vida da pessoa, que se expressa 
particularmente na vivência dos valores criativos, vivenciais e 
atitudinais. 
Em minha compreensão, a contribuição de uma logoformação 
estende-se para um conceito de formação geral e integral ao longo 
da vida, para além da educação formal, em todas as dimensões e em 
todas as circunstâncias. Antes de formarmos o educador ou o 
educando, estamos formando a pessoa desse educador ou desse 
educando. Assim, o educador ou o educando sempre vêm 
associados com seu ser pessoa. 
[...]. 
Aquilo que denomino logoformação procura, além disso, dar conta do 
todo formativo do sujeito, plasmado na unidade da pessoa e na 
complexidade das relações, forjando por uma nova estética da 
existência movida pela força do sentido. 
Nesta compreensão: relacionamento saudável, bem-estar, êxito no 
amor e no trabalho tornam-se, simplesmente, expressões de uma 
vida vivida com sentido (FOSSATTI, 2009, p. 209-210, grifo do 
autor). 
 
 

O autor encerra suas considerações argumentando que seu projeto educativo 

tem como referência as “8 categorias evocadas das entrevistas”, as quais ele acolhe 

“como fagulhas emergentes de uma logoformação”, apresentando-as, também, 

“como possibilidade metodológica para contar histórias de vida vividas com sentido” 

(FOSSATTI, 2009, p. 211). A formação seria uma construção pessoal e criativa que 

o próprio sujeito assumiria em seu projeto de fazer-se pessoa. 

Mozini (2010), em sua dissertação, também enfatiza a formação como tendo 

importante papel no enfrentamento à insatisfação no trabalho. Contudo, a autora não 
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se detém nas questões de formação, propriamente, mas nas questões de 

motivação. Parece associar formação e motivação de forma direta. Afirma: 

 
A motivação dos professores, segundo Bzuneck (2010), nasce de um 
senso de compromisso pessoal com a educação e também de 
entusiasmo e paixão pelo trabalho docente. Porém não é só isso, 
porque depende da crença na autoeficácia, ou seja, de sentir-se 
importante e produzir resultados significativos. Essa crença origina- 
se da influência positiva dos colegas e da direção da instituição e, 
mais do que tudo, de experiências reais de êxito, derivadas de 
conhecimentos e habilidades adquiridas. Bzuneck (2010, p. 2) 
acrescenta, ainda, que para um professor “não basta o senso comum 
e nem se pode presumir que já se sabe tudo”. Ele precisa capacitar-
se sempre, dominar uma grande variedade de técnicas e saber usá-
las com flexibilidade e criatividade, pois, assim, poderá obter êxito. 
Tornando-se motivado e motivando consequentemente o aluno vai 
gerar um clima incentivador do trabalho mental (MOZINI, 2010, p. 
42). 
 
 

A autora trabalha, ainda, na perspectiva da Qualidade de Vida no Trabalho, 

tendo na motivação e satisfação as condições básicas para promoção do bem-estar. 

A motivação é gerada por condições objetivas providas pelas instituições e 

compreendida como um: 

 
[...] fenômeno complexo que influencia uma série de fatores no 
ambiente organizacional e é por este influenciado. Desta forma, os 
órgãos gestores das instituições de ensino devem preocupar-se com 
a motivação dos profissionais, buscando considerar os efeitos das 
variáveis que incidem no desempenho do empregado, tais como: 
condições físicas ambientais, política salarial, estilo de supervisão, 
estabilidade no emprego, dentre outras (MOZINI, 2010, p. 14). 
 
 

O cuidado pessoal é outra proposição de enfrentamento ao mal-estar. 

Gonçalves (2009, p. 74) recorre a Timm (2006) e a Lapo (2005) para defender a 

necessidade de o docente “adotar práticas de cuidados de si que resultem em 

estados de bem-estar”. 

Esses cuidados de si incluem investimento em lazer e descanso e a busca de 

equilíbrio entre as diversas dimensões da vida. A autora argumenta: 

 
Se as/os professoras/es ficam a maior parte do tempo envolvidas/os 
com atividades de trabalho, seja no ambiente escolar ou nas suas 
próprias casas, com é possível cuidarem de si mesmas/os? Se não 
há momentos de descanso, de lazer, de atividades prazerosas para o 
próprio professor, como poderá manter um equilíbrio para enfrentar a 
realidade de sala de aula, realidade que já é tão complexa? É 
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importante destacar que, em outras áreas de atuação profissional 
(CARVALHO, 2002a, 2002b), há um incentivo maior para que as 
pessoas busquem o equilíbrio entre a vida pessoal, a profissional, a 
afetiva e a de lazer. Este equilíbrio é fundamental para que as 
pessoas possam estar de bem consigo mesmas e com os outros, 
estando mais preparadas para encarar os desafios da vida cotidiana. 
Este exemplo deve ser cada vez mais incentivado entre os 
profissionais da educação para que também incentivem a nova 
geração a fazer o mesmo (GONÇALVES, 2009, p. 75). 
 
 

Com base no estudo de Lapo (2005), Gonçalves (2009) afirma que “a 

felicidade no trabalho é possível, mas é algo que precisa ser construído, que exige 

esforço por parte do professor e que não depende apenas dele”. Haveria a 

necessidade de esforços conjuntos, como o “de políticas educacionais que 

promovam a valorização do magistério; desenvolvimento de projetos de formação 

continuada, a exemplo do modelo proposto por Jesus (1998)” (p. 76). No entanto, a 

tônica recai sobre a “mudança de atitude no sentido de priorizar o cuidado de si, 

conforme Timm (2006); entre outras” (GONÇALVES, 2009, p. 86). 

Timm (2006), por sua vez, pontua que o mal-estar e o bem-estar não podem 

ser condições naturalizadas, e que as mudanças sociais que afetam a profissão 

docente demandam a recriação de alternativas, de formas de enfrentamento. Para o 

autor, 

Sentir-se bem ou mal na docência não são condições definitivas, 
mas condições que podem variar para mais ou para menos conforme 
as práticas de si e as competências de resiliência que o professor 
desenvolva em seu processo de auto-subjetivação; portanto, são 
condições que podem ser modificadas (TIMM, 2006, p. 116). 
 
 

As “condições que podem ser modificadas” referem-se ao sujeito, com o 

recurso da resiliência. A resiliência é um conceito que se associa com o 

desenvolvimento de capacidades pelo sujeito para enfrentar as situações de forma 

adequada e pronta ao que a realidade lhe está a exigir e sem prejuízos de ordem 

física nem psicológica para si. É um recurso que capacita o sujeito a enfrentar as 

adversidades de forma positiva e satisfatória para si e para o que está a lhe fazer 

exigências. 

Na proposta de Timm, encontra-se que o bem-estar docente não se descola 

do bem-estar da vida pessoal e que “lidar com as fontes causadoras do mal-estar na 

docência envolve dar-se conta da importância que é construir um conhecimento de 

si mesmo, na perspectiva de resilientemente desenvolver práticas de si que 
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fortaleçam ao professor” (TIMM, 2006, p. 196). Neste sentido, os aspectos que 

contribuem decisivamente para o bem ou o mal-estar na docência são a “construção 

de sentido para a vida e a assunção, clara ou confusa, de que o que se busca na 

vida é ser feliz e se manter neste estado” (p. 56). 

Também no trabalho de Timm (2006) observa-se o mesmo que foi pontuado 

nas teses do grupo do qual faz parte. Construir para si um estado de bem-estar é 

uma responsabilidade do sujeito. Ele é quem precisa dar sentido à sua existência, 

fazendo dela “uma obra de arte”, cujo propósito é o de “vivê-la na perspectiva de 

uma estética da existência em que o bom e o belo andam juntos” (p. 181). Citando 

um de seus sujeitos, afirma: “[...] alguém só se torna melhor intencionalmente. Na 

prática dessa intenção, de fazer-se cotidianamente alguém melhor, se desenvolve 

um conjunto de práticas de si criadas e operacionalizadas com tal finalidade” (p. 18). 

O autor conclui, por fim: 

 
Tenho por tese, que as condições de mal-estar ou de bem-estar e 
suas variações para mais ou para menos que se experimentam no 
magistério, estão diretamente ligadas à forma como o professor 
cuida de si no contexto do mal-estar que está instalado no magistério 
e que é, por sua vez, fruto do contexto maior do mal-estar da pós-
modernidade. O que resulta, portanto, defender a importância do 
dimensionamento do cuidado de si como de tudo o mais fundamental 
no processo de subjetivação docente. O estudo que realizei com os 
docentes que participaram desta pesquisa, valendo-me da análise de 
suas narrativas, permite concluir pela possibilidade de se criar e 
vivenciar processos alternativos de subjetivação aos modelos 
dominantes no cenário de mal-estar da pós-modernidade (TIMM, 
2006, p. 198). 
 
 

Quanto à proposta de resistência como estratégia de enfrentamento, Freitas 

(2009) recorre a Bianchetti (2007)43. Em seu entendimento, 

 
Bianchetti (2007) adverte que talvez tenha chegado o momento dos 
sindicatos dos docentes da Educação Superior reivindicarem, para 
os trabalhadores da Pós-Graduação, a condição de periculosidade, 
pois a profissão “vem se configurando como de alto risco para a 
saúde física e mental, permeabilizando, perigosamente, as fronteiras 
entre vida privada e vida profissional” (FREITAS, 2009, p. 150, grifo 
da autora). 

                                            
43

  A autora  cita Bianchetti (2007) no corpo  do trabalho. Contudo, em  Referências,  consta  Bianchetti  em 

coautoria  com  Machado: BIANCHETTI, Lucídio; MACHADO, Ana Maria. “Reféns da Produtividade”: sobre 
produção do conhecimento, saúde dos pesquisadores e intensificação do trabalho na Pós-graduação. 30ª 
Reunião Anual da ANPEd, 40 Anos da Pós-Graduação no Brasil. Anais... Caxambu, MG: ANPEd, 2007.  
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Não bastasse esse apelo, Bianchetti (2007) sugere aos gestores da Capes 

que se coloquem no lugar dos professores/pesquisadores e repense o modelo de 

avaliação imposto. Sugere, ainda, que os docentes tomem consciência do processo 

que os leva a assumirem tantas atividades que intensificam seu trabalho e afetam 

suas vidas no âmbito pessoal e familiar. 

Na visão do autor aqui citado por Freitas (2009, p. 150), 

 

é chegada a hora de os professores tomarem iniciativa, tornando-se 
pró-ativos e resgatarem a autonomia perdida, ou seja, ou tomam a 
iniciativa ou terão que, dolorosamente encarar e aplicar a nós 
mesmos a afirmação de Kant (2005), citado por Bianchetti (2007): “É 
tão cômodo permanecer menor” (grifo da autora). 
 

 
Com esta fala, observa-se que a autora concorda em que se responsabilize a 

Capes e, também, os docentes pelas mudanças desejáveis. Mas, no caso da 

responsabilização dos docentes, pontua que sua ação deve dirigir-se para o 

confronto, para o movimento de resistência, de enfrentamento e não de acomodação 

e busca de uma zona de conforto à custa de alienação ou resignação ante a 

imposição. A proposta delineada aqui aponta para uma perspectiva de mudança, 

transformação da realidade objetiva e não apenas do sujeito. 

Freitas (2009) conclui que o modelo de avaliação da Capes tem impactado o 

trabalho docente e o professor em todos os aspectos, causando grande desconforto 

e prejuízos de ordem diversa, atingindo os limites da resistência humana. Segundo 

seus entrevistados, muitos optam por desistir como forma de “salvamento” da 

própria pele, mas nem por isso alcançam o bem-estar. Outros optam pela 

resistência, mas não sem alguma dose de descrença, como se vê no depoimento de 

Aguiar: “Acho que essa situação não tende a acabar, não, ao contrário, ela tende a 

se intensificar, a menos que os professores se rebelem de alguma maneira” 

(FREITAS, 2009, p. 232). 

Contudo, quem descrê ainda aponta uma saída: 

 

Acima de tudo, acho que uma pesquisa, assim, como a sua, pode ser 
um bom começo para uma rebelião desse tipo. Ela pode ajudar os 
professores a se posicionarem de uma maneira mais firme, para que 
não sejam engolidos pelo capital (Aguiar, professora; FREITAS, 
2009, p. 232). 
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Já na pesquisa de Souza Filho (2003), a construção do bem-estar articula-se 

com fatores como: a capacidade de autossatisfação, motivação profissional, 

autoestima, habilidade para diversificar estratégias pedagógicas e de mediar 

aprendizagens para além do enfoque tradicional e cartesiano que privilegiava uma 

formação voltada para a resolução de situações clínicas, mas que chegava a 

restringir o diálogo e o desenvolvimento de uma sensibilidade mais ampliada. 

De acordo com o autor, a “experimentação” do mal-estar pode advir de 

fracassos pessoais ou profissionais na docência, já que: 

 

A profissão médica, dentro da formação tradicional [...], não trabalha 
com as situações de insucesso com a devida consideração de que a 
elas demandam. Na verdade, muito pelo contrário, a formação 
médica valoriza de forma exorbitante o sucesso (verdadeira 
onipotência) e se esquece de trabalhar de forma adequada com os 
resultados indesejados. Por isso, os sujeitos que não tiveram 
formação didática específica nos bancos da Universidade atuam no 
enfrentamento das situações adversas no ambiente pedagógico, 
utilizando a mesma carga simbólica concebida na escola médica 
(SOUZA FILHO, 2003, p. 50-51). 
 
 

Essa fala do autor permite inferir que a formação médica instiga nos 

professores o desenvolvimento de uma “resistência”, compreendida como extensão 

dos limites de exaustão para desenvolver e permanecer na profissão. Haveria, para 

o autor, uma ausência de especificidades formativas que colaborariam para a 

atuação como docente, minimizando os efeitos de mal-estar docente e otimizando os 

de bem-estar. Parece, também, propor que se relativize a ideia de sucesso herdada 

da profissão médica. Entender que docência lida com os erros e desacertos 

diferentemente da profissão médica seria de grande vantagem para os professores 

médicos. Para isso a formação didático-pedagógica cumpriria relevante papel. 

Além disso, os professores médicos não são invulneráveis a situações que 

comprometem a atratividade da carreira docente, como a desvalorização social 

docente (simbólica e de remuneração) e a falta de incentivos à formação continuada, 

entre outros. O enfrentamento passaria pela melhoria das condições objetivas em 

que se forma o docente e em que se exerce a docência. Mesmo assim, como se 

demonstrou, o mal-estar na profissão médica é mais visível e vivenciado pelos 

docentes médicos do que na docência. O que leva à percepção, obviamente de 

necessária comprovação, de que a profissão médica poderia apresentar mais 
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preditores de mal-estar do que a profissão docente, dadas as exigências de cuidado 

do outro em muito elevadas em relação ao que do professor é exigido. 

Leão (2003, p. 95), por sua vez, considerando o sistema educacional privado, 

se expressa: 

O mal ou bem-estar existe também em professores do sistema 
educacional privado. As autoridades educacionais, a sociedade como 
um todo necessita considerar o fato; investir em pesquisas 
complementares; buscar recursos para garantir qualidade de vida 
para os referidos profissionais, o que, em curto prazo, estaria 
retornando como forma de investimento, revestido de qualidade de 
ensino e vida social. O medo de uma avaliação oriunda da instituição 
(retorno dos questionários) revelada de forma silenciosa, mas 
gritante em suas verdades, demonstra a insegurança em que 
professores de instituições privadas convivem constantemente. Até 
quando a validade da profissão professor pode ser garantida? 
 
 

A autora sugere que o enfrentamento ao mal-estar docente passa pela 

mudança das condições de trabalho, sobretudo nas instituições privadas. Sugere, 

ainda, que haveria certo “silenciamento” sobre a rede privada nas pesquisas, o que 

contribui para encobrir situações de precarização no trabalho e coerções 

institucionais que estejam a inibir a ação docente. 

Costa (2001, p. 52) se fundamenta em Jesus (1997) para afirmar que “o bem-

estar docente é decorrência do desenvolvimento e realização profissional”. Para 

reduzir o mal-estar faz-se necessário que o professor reconheça e aceite a 

existência do mal-estar em si mesmo e nos outros, identifique os fatores que possam 

contribuir para permanência do mal-estar e busque construir estratégias para sua 

resolução, se possível, com apoio de programas institucionais para 

redução/prevenção dos sintomas do mal-estar. 

A proposta de Costa (2001) contempla a ideia de prevenção por meio de um 

projeto de formação, tal como propõe Jesus (1997). Uma das ideias defendidas 

nesse processo formativo seria tornar esta realidade mais “consciente e 

desmistificada”, preparando os docentes para a busca de “inserção grupal 

empenhados na construção do bem-estar docente”. 

É importante destacar que as propostas de formação aqui defendidas não 

contemplam a formação do docente universitário. Elas se circunscrevem no âmbito 

da formação inicial de professores. A discussão da formação passou ao largo da 

discussão da formação do docente universitário ou de sua profissionalização. Isso 

não somente corrobora as constatações sobre o “silêncio” e “alheamento” de que 
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falam os pesquisadores da REDECENTRO a respeito do professor nas pesquisas 

em educação, sobretudo, o universitário, como acentua a necessidade de 

assumirmos o compromisso de empreendermos investigações sobre o professor da 

educação superior e suas condições de formação e prática docente. 

Conforme anunciei na abertura deste capítulo, o objetivo foi o de apresentar, 

por meio das vozes dos autores das teses e dissertações, o que pude perceber de 

seus “dizeres” sobre o mal-estar e o bem-estar docente. Para tanto, procurei 

apreender o discurso das pesquisas quanto às concepções de mal-estar e de bem-

estar docente dos pesquisadores e de seus sujeitos; às caracterizações dos sujeitos 

no tocante a seus vínculos institucionais; e às suas propostas de enfrentamento ao 

mal-estar docente e de construção ou reforço do bem-estar docente. 

O próximo passo consiste na análise desses “dizeres”, buscando o 

aprofundamento das questões que ficaram no nível descritivo, e estabelecer os 

vínculos destes dizeres com a realidade vivida pelo docente universitário no contexto 

das mudanças educacionais, tendo em vista o fechamento das respostas à questão 

que guiou esta pesquisa. 



 

4 O MAL-ESTAR E O BEM-ESTAR DOCENTE E AS MUDANÇAS SOCIAIS E 

POLÍTICAS INICIADAS NOS ANOS 1990 

 

 

Conforme anunciei na introdução, o problema a ser respondido nesta 

pesquisa é: como os sentidos discursivos construídos e postos em circulação sobre 

o mal-estar e o bem-estar docente em referência ao professor universitário se 

articulam às mudanças sociais e políticas que atingiram a educação superior a partir 

dos anos 1990 e que sentidos de docência produzem, tendo a práxis como 

referência? 

O recorte temporal se deu em função de a década de 1990 ter sido marcada 

pelo início de reformas de Estado e educacionais que impactaram a universidade 

brasileira (leia-se IES) e, consequentemente, o trabalho do docente universitário, 

nos anos que se seguiram. 

As mudanças que ocorreram em virtude dessas reformas alteraram de tal 

maneira a prática docente que os efeitos psicológicos de ordem negativa na 

subjetividade docente, ao que na literatura pedagógica chamou-se “mal-estar 

docente”, estariam sendo elevados, de forma semelhante e em sentido inverso, os 

efeitos de ordem positiva, o “bem-estar docente”, estariam sendo rebaixados, 

comprometendo não somente a saúde dos professores como o alcance dos 

objetivos educacionais desejados, sejam os das políticas educacionais sejam os dos 

docentes comprometidos com a práxis educativa. 

Considerando a existência de pesquisas sobre o tema e a pouca repercussão 

dessas no conjunto das produções que a REDECENTRO vem analisando e a 

“reemergência” do interesse pelo tema verificado nos debates promovidos pelo 

OBIPD, com participação de pesquisadores da REDECENTRO, reputa-se de grande 

contribuição estudar o mal-estar e o bem-estar docente nas pesquisas já produzidas 

no Brasil, como contribuição ao ordenamento e sistematização do conhecimento já 

produzido. 

Mas, não apenas isso. Pretende-se compreender esses sentidos, 

interrogando sobre suas articulações com as mudanças ocorridas a partir dos anos 

1990, que reconfiguram a educação superior, as quais, da perspectiva 

epistemológica aqui assumida, contribuíram para agudizar os efeitos de mal-estar 
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docente mais do que de oferecer possibilidades de construção ou reforço do bem-

estar docente. 

Compreendendo a pesquisa como trabalho “de produção do conhecimento”, 

ao ser referida à sociedade capitalista, ela traz a marca essencial dessa sociedade 

que é a contradição. Assim sendo, ela não é neutra em relação à cultura e, no caso 

das pesquisas em educação, às políticas educacionais. Concordando com Almeida 

e Silva (2013, p. 29), 

 

As pesquisas são formas rigorosas de produção do conhecimento 
para subsidiar e orientar as políticas educacionais, mas também para 
mistificá-las, justificá-las ou questioná-las, desmistificá-las e mesmo 
denunciá-las, propondo aperfeiçoamentos ou mesmo supressão das 
mesmas. As pesquisas podem vincular-se tanto com a formulação 
das políticas quanto com a resistência a elas, associando-se muitas 
vezes às forças de dominação e manipulação do consenso ou então 
às bases democráticas da gestão como campo de luta dos 
trabalhadores em educação. 
 
 

Partindo-se dessa compreensão, entender como os pesquisadores se 

posicionam e analisar suas posições, tendo a práxis como referência, exigiu que se 

interrogasse: como suas pesquisas articulam os sentidos de mal-estar e de bem-

estar às referidas mudanças? Em que medida tais pesquisas combatem ou reforçam 

práticas como as emanadas das políticas educacionais? As pesquisas apontam 

sentidos de docência na perspectiva da práxis ou na perspectiva da continuidade e 

manutenção das condições postas pelos interesses dos grupos dominantes? 

Neste capítulo, objetivo responder a estas questões em duas seções. Na 

primeira, busco apreender as articulações dos sentidos discursivos sobre o mal-estar 

e o bem-estar docente com as mudanças ocorridas a partir dos anos 1990, 

recorrendo à categoria de totalidade. Na segunda, interpretar os sentidos de 

docência implícitos ou explícitos nas pesquisas, tomando a práxis como referência. 
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4.1 Os sentidos discursivos sobre o mal-estar e o bem-estar docente nas pesquisas 

e suas articulações com a totalidade 

 

 

Conforme se apresentou anteriormente, as pesquisas foram produzidas no 

período compreendido entre 2001 e 2010. Portanto, já se tinha delineada a situação 

em que se encontrava a educação superior no Brasil sob as diretrizes das políticas 

educacionais elaboradas a partir dos anos 1990. Pode-se afirmar que estas 

pesquisas ocorreram no momento em que as bases que levariam a educação 

superior a aproximar seus objetivos e finalidades, cada vez mais, aos interesses do 

capital e dos grupos dominantes já estavam bem assentadas. 

De acordo com a perspectiva epistemológica assumida, neste trabalho, o mal-

estar e o bem-estar docente devem ser compreendidos como produção histórica e 

referenciados à sociedade que os produz. Desse modo, expressam as contradições 

que se observam nas sociedades capitalistas, que não podem ser superadas dentro 

delas mesmas, ou seja, estas contradições geradas nas e pelas sociedades 

capitalistas serão superadas com a superação da própria sociedade capitalista, pela 

eliminação da divisão de classes. 

Isso significa considerar que o mal-estar e o bem-estar docente são 

condicionados pelas práticas sociais e pelos próprios sujeitos nelas envolvidos. 

Como fenômeno, são compreendidos pelos pesquisadores como “comportamentos 

adequados ou inadequados” (GONÇALVES, 2009), “atitudes positivas ou negativas” 

(JESUS, 2007), “sentimentos contraditórios” (COSTA, 2001), que expressam 

distintos modos de reação do docente às exigências que lhe são postas nos 

processos de produção de sua existência. De modo geral, são experiências que os 

sujeitos vivem, de forma nunca linear, ordenada, progressiva, mas, sempre 

contraditória. 

Em que pese o entendimento de que mal-estar e bem-estar sejam “faces de 

um mesmo fenômeno” (ESTEVE, 1999a), concebê-lo como unidade dialética requer 

explicitação da categoria de contradição. Retomando Cury (1985), a contradição é 

própria do movimento do real, expressa relação de conflito que se dá na definição 

daquilo que ele não é. Ou seja, a contradição aponta sempre para o devir do real, 

para a sua negação. O bem-estar que se faz como contradição do mal-estar não se 

trata tão somente da outra “face” de que fala Esteve (1999a). 
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A negação do mal-estar não significa, necessariamente, sua afirmação de 

bem-estar. Isso, porque, como afirma Schaefer (1985), os “fatos da conceituação”, 

isto é, “as próprias faces do fenômeno” – o mal-estar e o bem-estar – possuem suas 

contradições internas. O bem-estar de uns pode ser o mal-estar de outros, por 

exemplo, quando se considera o mal-estar em referência às classes. Mas, também o 

mal-estar pode se constituir em fonte de bem-estar ao sujeito que o percebe como 

sinal de sua lucidez. Somente o alienado que se percebe alienado pode contestar 

essa condição. E o saber-se alienado pode produzir, ambivalente e 

contraditoriamente, mal e bem-estar. 

Compreendendo-se a contradição como inerente ao fenômeno, afirma-se que 

o mal-estar e o bem-estar docente constituirão a subjetividade docente de forma 

contraditória e dinâmica e que o docente, continuamente, estará vivenciando em 

suas práticas, estados, alternados ou não, de mal e de bem-estar. 

Essa perspectiva afasta-se daquelas que postulam a possibilidade de 

sobreposição do mal-estar docente pelo bem-estar docente, e mais ainda, que essa 

possibilidade dependa dos sujeitos, como atos da vontade e esforço próprios. 

Afasta-se, também, da ideia determinista, seja dos fatores objetivos seja dos fatores 

subjetivos sobre o mal-estar e o bem-estar. Estes fatores são compreendidos desde 

uma perspectiva dialética em relação às condições materiais de vida. Na base dessa 

perspectiva está “um argumento essencial” encontrado na “Ideologia Alemã” de 

Marx e Engels, lembrado por Netto (2011, p. 30-31): 

 

Os homens são produtores de suas representações, de suas ideias e 
assim por diante, mas os homens reais, ativos, tal como são 
condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forças 
produtivas e pelo intercâmbio que a ele corresponde [...]. A 
consciência não pode ser jamais outra coisa do que o ser consciente 
e o ser dos homens é o seu processo de vida real. [...] Não é a 
consciência que determina a vida, mas a vida que determina a 
consciência (grifo do autor). 
 
 

Ao deter a atenção nas mudanças políticas e educacionais que ocorreram nos 

anos 1990 e nos subsequentes, tem-se a compreensão de que estas se relacionam 

diretamente com as forças produtivas que condicionam modos de ser, de fazer, de 

pensar e de contrair relações, que, por sua vez, atuam no sentido da manutenção ou 

transformação do modo de produção material. Portanto, compreender as mudanças 

como constitutivas da totalidade e seus impactos na vida dos professores é uma 
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necessidade para a construção das condições que poderão transformar as relações 

sociais e de trabalho que se estabelecem de acordo com as forças produtivas 

condicionantes. 

Buscando compreender como essas pesquisas articulam os sentidos 

discursivos com as mudanças, a primeira consideração a ser feita diz respeito ao 

próprio conceito de sentidos discursivos. Retomando a apresentação desse conceito 

na introdução, estes, conforme Tello (2013), “não são somente palavras senão um 

conjunto inter-relacionado de crenças e normas denominado ‘ideologia’” (p. 68, 

tradução livre, grifo do autor). Esse conjunto de crenças e normas não é senão o 

pensamento da classe economicamente dominante que, por mecanismos de busca 

de adesão pelo consenso e/ou coerção, afirma-o como pensamento de toda a 

sociedade, imbuída de tornarem invisíveis as diferenças e desigualdades. 

Contudo, não sendo a sociedade coesa, os discursos também não o são. 

Podem exprimir outro pensamento capaz de contestar a ideologia dominante e atuar 

na contramão da hegemonia. Se a hegemonia busca pacificar interesses 

contraditórios, defendo que o mal-estar docente – em seu sentido mais estrito e 

“positivo” – é o que pode constituir a voz contestatória. Freitas (2009, p. 156), 

recorrendo à afirmação de Cury, lembra que, “para haver reforma, é necessário que 

haja insatisfação em relação ao presente, urgência de mudança que instigue as 

forças sociais a agirem”. Admitindo essa premissa, o mal-estar docente é ainda um 

recurso de resistência ao estabelecido. 

Como manifestação daquilo que “não vai bem”, o mal-estar tem a 

potencialidade de desestabilizar a ordem imposta. Esclarecê-la, pois, é condição 

indispensável para o êxito da luta de resistência em favor da mudança. Como 

afirmam Sguissardi e Silva Jr. (2009, p. 265), essa luta “inicia-se e desenvolve-se de 

múltiplas formas, mas que não se fortalece nem tem chances de êxito sem a 

compreensão das razões que produziram a realidade objeto dessa luta”. 

Como objeto de pesquisa, penso que o mal-estar docente, ao contrário do 

que postulam os autores das teses, ainda oferece possibilidade de investigação 

relevante, tendo em vista a transformação social. Não teria chegado ainda o tempo 

de silenciar a voz do descontentamento, se é que algum dia deverá chegar. Isso 

posto, e em vista dessa possibilidade, fez-se necessário interrogar as produções 

acadêmicas que se debruçaram sobre o “mal-estar” e o “bem-estar docente” acerca 

das articulações que realizaram com a totalidade que os constitui. 
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Conforme se discutiu, os autores seguiram duas linhas de aprofundamento de 

estudo: os das teses optaram por estudar o bem-estar docente, deixando claro o 

propósito por fazê-lo. 

Gonçalves (2009, p. 89), baseando-se em Jesus (2007), considera preferível 

que 

as investigações tenham uma abordagem mais positiva em relação à 
profissão docente, buscando identificar as condições necessárias 
para o bem-estar e para a realização das/os profissionais da 
educação. Isto não significa que não seja necessário investigar o 
mal-estar dos professores. O mal-estar deve ser investigado, sim, 
mas não priorizado, pois a priorização insistente do mal-estar pode, 
enfim, vir a ser prejudicial para a profissão docente como um todo. 
 
 

As justificativas de Fossatti (2009), Weber (2009) e Timm (2006) não fugiram 

à regra. Nas palavras de Timm (2006, p. 68): “[...] é preciso pesquisar e valorizar os 

bons exemplos que existem na docência, porque estes também existem e são prova 

de que é possível sentir-se bem no magistério”. 

Pautando suas investigações no campo da Psicologia Positiva, os autores das 

teses buscaram reunir os casos exemplares de pessoas bem-sucedidas e felizes no 

trabalho (GONÇALVES, 2009; FOSSATTI, 2009; TIMM, 2006) bem como exemplos 

de práticas prazerosas da docência (WEBER, 2009). Tais casos poderiam servir 

como referência para a “construção de um percurso profissional caracterizado pela 

motivação e bem-estar profissional” (JESUS, 2007, p. 24). 

A justificativa para essa “coincidência” de foco pode ser atribuída à filiação 

desses pesquisadores ao mesmo grupo de pesquisa, instituição e matriz teórica 

comum, conforme dito anteriormente. Essa justificativa encontra respaldo no 

entendimento de Almeida e Silva (2013, p. 31), quando afirmam que: 

 

Os projetos de pesquisa são, tacitamente ou não, definidos conforme 
interesses dos pesquisadores, dos departamentos e institutos de 
pesquisa e dos financiadores. Mesmo o objeto da pesquisa e sua 
objetividade são historicamente constituídos. Isso significa que são 
produtos humanos, expressando, conscientemente ou não, vontades 
de classes e grupos sociais em conflitos, que configuram e 
contrapõem forças sociais, frente às quais os pesquisadores 
descobrem, pressupõem, propõem e conformam tendências, valores 
e princípios. 
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Assim, os sentidos de mal-estar e de bem-estar docentes construídos e 

postos em circulação nestas teses possuem uma matriz teórica comum e, de acordo 

com o referencial teórico adotado, são apresentados de forma dissociada. Um é 

compreendido em contraposição ao outro. O mal-estar é a face da moeda que deve 

ficar virada para baixo, enquanto o bem-estar deve ficar sob a luz para espalhar 

bons reflexos para todos os lados. Os preditores do mal-estar estariam associados a 

fatores externos mais do que os de bem-estar. Ou seja, as condições de bem-estar 

estariam mais associadas aos recursos que os sujeitos possuem, como 

características intrínsecas ou que constroem visando à realização pessoal e o sentir-

se bem, a despeito das condições externas desfavoráveis. O sentir-se bem na 

docência, pois, é uma possibilidade real do sujeito que se empenha por construir 

mecanismos de defesa e certo “ajustamento” às condições dadas. 

Os autores das teses, ao buscarem pesquisar sujeitos “bem-sucedidos” e 

realizados na profissão, como é o caso de Gonçalves (2009), Fossatti (2009) e Timm 

(2006), intencionaram cumprir um papel mobilizador de “boas disposições” para a 

docência. Ao focarem nas qualidades dos sujeitos bem-sucedidos e realizados, 

defenderam a ideia de que a profissão docente pode ser muito gratificante e fonte de 

bem-estar se os sujeitos se dedicarem a construir um sentido para sua própria vida e 

adotarem atitudes mais positivas frente às situações práticas, como as que os 

sujeitos da pesquisa desenvolveram em suas vidas. 

Essas pesquisas comporiam os estudos voltados para os fatores de bem-

estar dos “professores exemplares”, eleitos por colegas e diretores, seguindo 

tendência de pesquisa norte americana e defendida por Jesus (2007). A ideia que 

preside essa posição é encontrada em Jesus (2007, p. 24-25): 

 

É preciso valorizar os bons exemplos, as boas experiências que 
podem servir de referência para a construção de um percurso 
profissional caracterizado pela motivação e bem-estar profissional. 
Parece-nos que já é suficiente o fato de os meios de comunicação 
social utilizarem um discurso pessimista em relação aos professores. 
É importante que as pesquisas busquem fornecer uma perspectiva 
diferente, mais otimista, levando os professores a valorizar as boas 
experiências e os pequenos (grandes) momentos de sucesso. 
 
 

Falar de insatisfação, desconforto, doenças, e tantos outros sintomas 

desagradáveis, é considerado por esses autores como desfavorável à construção de 

boas disposições e boa imagem da profissão docente. 
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Desse posicionamento poder-se-ia dizer que serve bem aos propósitos de 

manutenção da ordem estabelecida para o campo educacional. Serviria bem para 

prevenir conflitos e arrefecer a luta que se trava no interior da universidade em favor 

das mudanças sociais mais amplas. Estaria, assim, contribuindo para o 

arrefecimento da crítica que na universidade se deve exercer, conforme verificaram 

Mancebo, Maués e Chaves (2006), ao alertarem sobre a insuficiência da crítica à 

realidade em que se encontra a universidade sob a lógica do mercado. 

Ainda assim, mostraram, a partir do relato de seus entrevistados, alguns 

fatores considerados preditores de mal-estar docente: “defasada ou insuficiente 

formação científica”; “falta de limite e o comportamento indisciplinado por parte dos 

alunos”; “desvalorização social da profissão docente”; “organização do tempo livre”; 

“questão financeira” (GONÇALVES, 2009); “competitividade, a falta de compromisso 

e responsabilidade de docentes no desempenho da função”, “falta de 

comprometimento institucional”; “ingerência político-partidária”, “intensificação das 

tarefas burocráticas”, a “rotinização do trabalho”, a “falta de tempo para reflexão”, o 

“distanciamento dos colegas”, ficando o “trabalho reduzido às realizações de tarefas 

isoladas”, as quais diariamente o profissional obriga-se a dar conta (WEBER, 2009). 

Vale lembrar que Gonçalves (2009) pesquisou sujeitos-homens “bem-

sucedidos” no magistério, cujas características “resultam em estados de bem-estar”: 

“adaptados” ao contexto histórico e social, que se relacionam positivamente com as 

pessoas e que “possuem formação e habilidades compatíveis com o nível de 

atuação”. Cumpre esclarecer que essas percepções não diziam respeito 

necessariamente às suas próprias experiências, mas ao conhecimento que estes 

sujeitos possuíam sobre a profissão docente. Seus depoimentos enfatizaram os 

aspectos positivos, indo ao encontro da busca da pesquisadora. 

Weber (2009), em sua tese, também, ao apresentar indicadores de mal-estar, 

o fez como crítica aos sujeitos que não respondiam satisfatoriamente às exigências 

da docência na EaD. O mal-estar é associado com a ideia de “desajustamento” do 

sujeito no exercício da função docente na EaD. É útil esclarecer que o curso referido 

na pesquisa de Weber (2009) ocorreu até o ano de 2005, sendo promovido pelo 

MEC em parceria com uma Universidade, ou seja, antes da consolidação da UAB, 

responsável pela institucionalização da educação na modalidade a distância no 

Brasil. Portanto, nesta pesquisa, os sujeitos que ela pesquisou eram professores e 

não tutores, no sentido concebido, hoje, pela UAB. O tutor não é um professor, mas 
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um profissional sem vínculos empregatícios com a IES onde atua. Este profissional 

é, também, denominado orientador acadêmico e sua remuneração se dá por meio 

de bolsas e não de salários. Era a pesquisadora também Coordenadora 

Pedagógica, Diretora de Ensino e Diretora Geral na instituição. 

Os sujeitos, experientes na educação presencial e sem experiências na EaD, 

eram 5 efetivos e 10 colaboradores. Estes sujeitos associam o mal-estar a aspectos 

externos da EaD, mas não no sentido da crítica à EaD. Para a autora, apoiando-se 

nos relatos de seus sujeitos, a EaD era uma instância educativa mais promotora de 

bem-estar do que de mal-estar comparada à educação presencial: 

 

[...] a EaD é mais preditora de Bem-Estar do que de Mal-Estar e que 
os conflitos e tensões que interferem no “animus” dos professores do 
ensino presencial, provocando o Mal-Estar docente e que tem entre 
seus fatores desencadeadores a falta de condições de trabalho e o 
individualismo, acontecem em menor grau na EaD (WEBER, 2009, p. 
18). 
 
 

Essa tese produz uma inquietação ao se comparar a EaD à educação 

presencial e se produzir um sentido quase que “publicitário” da modalidade do 

“ensino” a distância. Ao defender a EaD “como modalidade de educação inovadora, 

adequada aos tempos atuais”, a autora não apresenta posicionamento crítico com 

relação ao papel da universidade na formação humana. Faz parecer que a tarefa da 

universidade tem-se restringido à pesquisa e negligenciado a função ensino. Esse 

posicionamento contraria o que os estudos críticos sobre a universidade 

reconfigurada têm demonstrado. 

Como se viu na discussão sobre a definição da universidade como 

organização social, ao assumir os preceitos e princípios de organização, a 

universidade sofre e promove um esvaziamento tanto da função docência quanto da 

função pesquisa. Escapou à pesquisadora a função extensão, que, a rigor, nesses 

trabalhos sequer foi mencionada. Vale recordar: a docência passa a ser entendida 

como “transmissão rápida de conhecimentos, consignados em manuais de fácil 

leitura para os estudantes, de preferência, ricos em ilustrações e com duplicata em 

CD-ROM” e a pesquisa deixa de ser conhecimento de algo e passa a ser “uma 

estratégia de intervenção e de controle de meios ou instrumentos para a consecução 

de um objetivo delimitado” (CHAUÍ, 2003, p. 7). 
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Ora, a universidade, entendida como instituição social dedicada à formação 

dos sujeitos e a serviço do conhecimento “prudente para uma vida decente”, como 

nos diz Santos (2004), se justifica e se reconhece pela prática do tripé ensino, 

pesquisa e extensão. Estas são as funções que a universidade tem de exercer como 

seu compromisso social: produzir e disseminar conhecimento por meio da pesquisa, 

do ensino e da extensão. A visão de Weber (2009) parece se circunscrever a um 

contexto muito particular, talvez o da instituição pesquisada, o que a leva a fazer 

afirmações generalizadas sobre a universidade ao defender a EaD. 

O fato de a universidade favorecer o trabalho individual e a competição não 

está na “constatação” de ela privilegiar a pesquisa e não o ensino, como a autora 

afirma, mas na lógica assumida pela universidade sob a égide do capital. Essa 

lógica, voltada para a produtividade em larga escala e associada à lógica da 

avaliação quantitativa, é que produz o individualismo e a competição entre os 

colegas. Transformada em organização, a universidade perde seu caráter educativo 

e macula seu compromisso com a formação dos sujeitos, que se faz pela tríade 

ensino, pesquisa e extensão, como tarefas indissociáveis e indispensáveis para 

formação dos sujeitos. Eleger uma ou outra função é negar o ethos da universidade, 

que tem a ver com o conhecimento e com a hominização do ser humano por meio 

da formação. 

As “teses” de Weber (2009) sobre a EaD carecem de ser confrontadas, 

sobretudo, porque tratam da formação de professores. Lembremos que seus 

sujeitos atuavam num curso de Pedagogia a distância. 

Na discussão empreendida sobre a formação de professores, no presente 

trabalho, não se coteja a possibilidade de conceber a formação de professores sem 

o exercício da pesquisa, sobretudo na formação inicial. Este fato deveria constituir, 

quase que necessariamente, fator de mal-estar aos formadores de professores. 

Além desse fato, ainda, deveria causar mal-estar a condição do próprio docente 

universitário que ministra em EaD: um profissional que ministra “aulas”, remunerado 

por meio de bolsas, com o único compromisso de “repassar” os conhecimentos a 

estudantes que não “têm tempo a perder”. Sua função assemelha-se ao de “mestre 

explicador”, como lembra Souza (2013, p. 84), “competente e performático”, mas 

sem identidade “como intelectual”. 

Quanto ao bem-estar, as situações relatadas pelos pesquisadores superam 

as de mal-estar. Os autores o concebem como integrante do conceito mais geral de 
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bem-estar, o bem-estar subjetivo, “que diz respeito a uma leitura positiva que as 

pessoas fazem de sua própria vida [...]” (JESUS, 2007, p. 26). 

Para Gonçalves (2009), Weber (2009) e Timm (2006), o bem-estar se articula 

com as relações que a pessoa mantém consigo, com as pessoas e com o mundo 

em transformação. Essa é uma tônica presente em todos os trabalhos, ressaltando-

se o papel da livre escolha do sujeito como determinante para a construção e 

manutenção de bem-estar. 

Com o propósito de estudar o bem-estar, Timm (2006) dá início ao conjunto 

de trabalhos que se seguiram nos anos subsequentes. Fundamentando-se no 

domínio da Psicologia Positiva e abordagem humanista, os autores construíram 

suas concepções de bem-estar docente recorrendo a referenciais complementares à 

discussão de Jesus (2007, 2002) e articulando discussões com abordagens 

diversas: na antropológica de Viktor Frankl e na perspectiva humanista existencial 

dos lassalistas (FOSSATTI, 2009); no enfoque da Sociologia do Trabalho de Dejours 

(WEBER, 2009); na abordagem foucaultiana do “cuidado de si” (TIMM, 2006); nos 

conceitos de coping e resiliência tomados de autores como Jesus e Tavares 

(GONÇALVES, 2009; WEBER, 2009; TIMM, 2006). 

Lembrando que as teses objetivaram apresentar exemplos de docentes que 

demonstravam vivenciar o bem-estar docente (GONÇALVES, 2009; FOSSATTI, 

2009; TIMM, 2006) e práticas que mais ofereciam condições preditivas de bem-estar 

(WEBER, 2009), e que, embora não tivessem desconsiderado os aspectos externos 

que pudessem comprometer estados de bem-estar, como se apresentou com 

Gonçalves (2009) e Weber (2009), a ênfase recaiu nos atos dos sujeitos, concebidos 

como livres para escolher a melhor forma de viver e enfrentar as adversidades. 

Identificaram como preditores de bem-estar aspectos relacionados com dimensões 

diversas da vida do docente e que podem ser agrupadas como segue: 

 

 Indicadores relacionados à subjetividade e a processos de autoformação: 

Fossatti (2009) destacou o cultivo de emoções positivas; a busca por um sentido na 

vida mais do que pelo prazer; a autotranscedência entendida como a dedicação a 

uma tarefa ou a pessoas; o desenvolvimento de “competências” de ordem subjetiva 

para fazer frente às condições desfavoráveis; o autoconhecimento e a “vivência de 

valores criativos, vivenciais e atitudinais”. Weber (2009) apresentou o otimismo; a 

esperança no futuro e na humanidade; o sentimento de dever cumprido; a motivação 
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para o trabalho; a alegria com o progresso e dedicação do estudante e com os 

resultados alcançados, como elementos propiciadores de bem-estar. Timm (2006) 

enfatizou a valorização de experiências de vida; a clareza de que a alteridade é 

inerente à profissão; a consciência de que o bem-estar não é a ausência de 

dificuldades; o autoconhecimento e cuidado de si, como condições necessárias para 

a vivência do bem-estar. 

 

 Indicadores relacionados às relações interpessoais e institucionais: 

Weber (2009), a partir dos relatos de seus colegas de EaD, identificou como 

condições para o bem-estar docente a realização de trabalho coletivo, cooperativo e 

solidário; o planejamento conjunto; a valorização e o reconhecimento do trabalho por 

outros; o comprometimento com o sucesso do aluno; o exercício da solidariedade; a 

gratidão dos alunos e das comunidades; o reconhecimento profissional por parte das 

chefias e dos colegas; o orgulho por participarem da construção pessoal e 

profissional dos professores-alunos do curso a distância; o relacionamento 

interpessoal com alunos, colegas, chefias; a motivação do grupo para realização das 

tarefas. 

 

 Indicadores Relacionados às condições no trabalho: 

Weber (2009) destacou como preditivas de bem-estar as condições infraestruturais 

dos ambientes de trabalho, que, no caso estudado, eram consideradas muito 

positivas. Timm (2006) destacou a importância do planejamento e efetivo 

desempenho em sala de aula e as experiências em atividades de administração. 

 

Tomados fora de seu contexto discursivo, poderíamos afirmar que estes 

preditores de bem-estar são razoáveis. Na discussão empreendida aqui sobre a 

formação, estes aspectos são também valorizados. Recordemos o que Souza (2013, 

p. 74) defende a esse respeito: 

 

[...] o processo formativo tem a ver com a integralidade do ser 
humano, de sua personalidade, da sua subjetividade, portanto o 
processo formativo tem ampla relação com as condições objetivas e 
subjetivas dos sujeitos. [...] uma formação voltada também para a 
subjetividade dos envolvidos, para a teia da vida sócio-cultural, para 
a compreensão histórica da sociedade e para as interações que 
suscitam. 
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Não se trata de negá-los, como se observa, mas de compreender sua 

articulação com as condições materiais objetivas que os tornam (im)possíveis e 

(in)desejáveis. 

Pode-se afirmar que, nas teses, pouca atenção é dada às mudanças políticas 

e econômicas que ocorreram a partir dos anos 1990 e que repercutiram no campo 

educacional e contribuíram para intensificar os sintomas de mal-estar docente e 

suas consequências visíveis na desvalorização da profissão docente. Os autores, 

neste sentido, mantiveram total coerência com suas propostas de “fazer brilhar o 

lado positivo das pessoas e das práticas”. Assim, não se detiveram a examinar as 

condições em que se exerce a docência, mas nos fatores de ordem psicológica que 

podem contribuir para o exercício feliz da docência, independentemente de, ou, 

apesar das condições desfavoráveis. 

Timm (2006), o primeiro dos autores dessas pesquisas a direcionar a 

pesquisa para o bem-estar docente, dedicou 7 páginas das 261 de sua tese para 

discutir o mal-estar na docência no âmbito da discussão do mal-estar da civilização 

elaborada por Freud. Compreendeu-o como um fenômeno da modernidade que se 

estende para todos os campos da atividade humana. Fossatti (2009), das 272 

páginas, dedicou 12. Gonçalves, 4 páginas das 233 e Weber, de 163, dedicou 15. 

Essas discussões fizeram referência ao mal-estar docente no âmbito da discussão 

teórica empreendida por Esteve, Jesus e Freud. Elas cumprem o protocolo de 

apresentar o cenário negativo, mas não avançam no sentido de compreendê-lo 

como constitutivo da totalidade. 

Diante do que se apresentou, pode-se afirmar que a realidade em que se 

encontra a educação superior, hoje, em decorrência das mudanças sociais, políticas 

e educacionais iniciadas nos anos 1990, foi pouco evidenciada, possivelmente, para 

manter coerência com o pressuposto anunciado e compartilhado por todos: a face 

que deve brilhar é a da positividade e do otimismo, pois a face sombria e negativa já 

teria sido suficientemente explorada; insistir nela poderia render prejuízos à 

profissão docente (JESUS, 2007). 

Quanto às dissertações, seus autores seguiram o propósito de estudar o mal-

estar ou bem-estar docente. A partir dos resultados, tenderam a enfatizar os 

aspectos relacionados ao mal-estar docente, pois foram estes que mais se 

evidenciaram nas pesquisas empíricas. Encontraram no relato de seus sujeitos os 

preditores de mal-estar, que podem ser assim dimensionados: 
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 Indicadores relacionados à carga de trabalho: 

Freitas (2009), tendo pesquisado as políticas da Capes e seus impactos no trabalho 

do professor do stricto sensu, apontou aspectos relacionados ao produtivismo 

acadêmico e pressão para elaboração/publicação de artigos em periódicos e livros 

classificados no topo da lista pelo Qualis; a redução dos prazos para execução das 

pesquisas; a corresponsabilidade pelo processo de elaboração e defesa de 

dissertações e teses; a exigência para assumir turmas nos níveis do stricto sensu e 

da graduação; a realização de estágios pós-doutorais; a necessidade de 

participação efetiva e contínua em pesquisas aprovadas pelas agências de fomento 

reconhecidas. 

 

 Indicadores relacionados ao processo de formação: 

Souza Filho (2003) e Leão (2003) identificaram com seus sujeitos a queixa da 

deficiente formação pedagógica; a insuficiência da titulação acadêmica e a 

indefinição do papel profissional. 

 

 Indicadores relacionados às questões didático-pedagógicas: 

Leão (2003), Mozini (2010) e Costa (2001) destacaram o desinteresse dos alunos; a 

preparação das aulas, a avaliação dos alunos, a falta de recursos materiais. 

 

 Indicadores relacionados às relações interpessoais e institucionais: 

Freitas (2009) destacou a competitividade interinstitucional para manter o conceito 

junto à Capes; o isolamento do docente. Leão (2003) apontou a falta de interesse da 

instituição; a flexibilização de contratos, contratos temporários nas IES privadas; a 

falta de cooperação dos colegas; pouco relacionamento profissional com colegas de 

outros cursos; além da falta de reconhecimento profissional, o que, também, foi 

evidenciado por Mozini (2010) e Costa (2001). 

 

 Indicadores relacionados às condições no trabalho: 

Freitas (2009) salientou a precarização e a fragmentação do trabalho docente. Leão 

(2003) indicou as questões salariais, destacando que as políticas educacionais e 

financeiras são ineficientes; a ausência de recursos para aperfeiçoamento e 

pesquisas; a falta de tempo para dedicação ao trabalho pedagógico. Costa (2001) 
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apontou o desinteresse institucional em propiciar as condições necessárias para 

elaborar a dissertação e/ou tese de mestrado. E Mozini (2010) destacou a 

responsabilização do professor pelas falhas. 

 

As repercussões dessas condições se mostram de variadas maneiras e 

diferentes graus: desgaste, envelhecimento e doenças, insatisfação, 

descontentamento e estresse, crise de identidade profissional (MOZINI, 2010); 

sentimentos de solidão e de incapacidade; casos constantes de depressão e de 

pânico; problemas estomacais; alteração de peso; hipertensão; insônia; gastrite 

nervosa; culpa; perda de tempo livre para lazer e cuidado pessoal e com outros 

(FREITAS, 2009); sentimentos de impotência frente ao sistema, indiferença ao futuro 

(LEÃO, 2003). 

Esses sintomas relatados condizem com a descrição de Esteve (1999a) 

realizada junto a professores da educação básica da Espanha e encontram 

ressonância nas realidades pesquisadas pelos autores dessas dissertações. O 

relato dos professores sujeitos dessas pesquisas confirmam os efeitos que as 

mudanças sociais e políticas em curso exercem sobre o professor, com impactos 

visíveis em seu trabalho e outras dimensões de sua vida. É possível perceber os 

reflexos das mudanças nas queixas dos sujeitos investigados. 

Mozini (2010, p. 15) estabeleceu como objetivo “Mensurar simultaneamente a 

motivação e a satisfação no trabalho dos docentes dos cursos de Pedagogia e 

Psicologia em uma IES”. Das dissertações, a sua foi a que se ateve a aspectos 

relacionados ao bem-estar. 

Identificou a correlação do bem-estar com aspectos como remuneração, 

autorrealização, clareza de papeis, apoio institucional, o desempenho de funções de 

liderança, oportunidade de ascensão na carreira, e “treinamento para desenvolver 

capacidades apropriadas” (p. 75). Os professores de sua pesquisa consideraram 

que, quando a remuneração é condizente com o valor social da profissão, favorece-

se a autorrealização no e pelo trabalho. Também o apoio institucional e o 

estabelecimento de papéis propiciam um clima de confiança e segurança ao 

docente. Sobre o trabalho docente, consideraram motivador quando “as tarefas são 

desafiadoras, quando há supervisores que apresentam um estilo apoiador de 

liderança” (p. 76). Sobre a possibilidade de desenvolver uma carreira na instituição, 
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o desempenho de funções de liderança associado com “treinamento” é considerado 

altamente motivador. 

Com base em Esteve (1999) e nos depoimentos de seus sujeitos, Mozini 

(2010) apresenta alguns elementos que apontam o contexto em que se exerce a 

docência, mas sem aprofundamento teórico de uma perspectiva crítica. Poder-se-ia 

dizer que sua pesquisa responde a um bom diagnóstico que possa referendar a 

gestão em instituições que buscam a otimização do trabalho tal como se impõe nas 

organizações sociais. 

Souza Filho (2003) explora superficialmente, como contexto, a formação do 

docente de medicina, não avançando além da queixa dos docentes sobre a 

deficiente formação pedagógica e a questão salarial, comparada à profissão médica. 

Essa queixa do autor sobre a formação pedagógica deficiente aponta para o 

que se tem discutido no âmbito da Formação de Professores. Há uma carência, de 

fato, da formação pedagógica no stricto sensu, onde se forma o professor 

universitário. Sua fala expõe o que pode ser aplicado a todas as áreas profissionais 

liberais: 

Diversamente de outras áreas do ensino, como as licenciaturas em 
geral, o médico não é contemplado, no seu currículo acadêmico, com 
disciplinas voltadas à formação pedagógica, já que o objetivo não é a 
atuação docente. No entanto, quando se depara com a condição de 
professor, cria-se um vazio, que poderá se transformar numa das 
sementes a germinar, futuramente, no canteiro do mal-estar (SOUZA 
FILHO, 2003, p. 24, destaque do autor). 
 
 

Esse problema já foi amplamente discutido, mas pode ser útil retomar o 

argumento de Guimarães (2010, p. 7) em favor da atenção aos conhecimentos 

pedagógicos na formação do docente universitário: 

 

Essas ideias têm o sentido de reivindicar atenção ao professor, no 
que se refere não só aos conhecimentos que ensina ou à experiência 
noutras profissões, mas também aos conhecimentos próprios da 
profissão docente, do saber ensinar e à especificidade desta prática 
educativa, no seio da prática social. Saber ensinar não se refere a 
técnicas de ensinar. Refere-se, basicamente, a que o professor, 
neste espaço educacional que é o ensino, desenvolva 
constantemente conhecimentos teórico-práticos que lhe possibilitem 
intervir na formação de outros seres humanos, auxiliando-os no 
desenvolvimento de sua própria humanidade. 
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Leão (2003), por sua vez, busca situar o mal-estar docente nas condições 

verificadas após os anos 1980, porém, também sem aprofundamento teórico. Toma 

como referencial para a contextualização histórica os estudos de Esteve e de Nóvoa, 

não adensando discussão na realidade brasileira. Foi seu objetivo pesquisar os 

aspectos psicossociais implicados na atuação do docente universitário do sistema 

privado. 

A pesquisa empírica apontou algumas situações que deveriam merecer a 

atenção de outros pesquisadores, segundo seu entendimento: 

 

O mal ou bem-estar existe também em professores do sistema 
educacional privado. As autoridades educacionais, a sociedade como 
um todo necessita considerar o fato; investir em pesquisas 
complementares; buscar recursos para garantir qualidade de vida 
para os referidos profissionais, o que, em curto prazo, estaria 
retornando como forma de investimento, revestido em qualidade de 
ensino e vida social. O medo de uma avaliação oriunda da instituição 
(retorno dos questionários) revelada de forma silenciosa, mas 
gritante em suas verdades, demonstra a insegurança em que 
professores de instituições privadas convivem constantemente. Até 
quando a validade da profissão professor pode ser garantida (LEÃO, 
2003, p. 95). 
 
 

Esta pesquisa, de certa forma, expõe situações que refletem condutas que 

podem caracterizar práticas de algumas instituições do sistema privado de educação 

superior, como, por exemplo, excessivo controle sobre a atuação dos docentes. A 

autora relata a dificuldade que teve em obter respostas ao questionário que 

distribuiu em uma instituição. Afirma que, de 100 questionários distribuídos, apenas 

4 retornaram respondidos. Na busca das razões para a recusa de participação, a 

autora encontrou como resposta que “o temor de uma avaliação oriunda da 

instituição teria sido motivo para a negligência do retorno” (LEÃO, 2003, p. 50). A 

autora fazia parte do corpo docente dessa instituição e isto parece ter sido um fator 

inibidor da participação dos colegas. Em uma “nova investida”, dos 100 

questionários distribuídos, apenas 6 retornaram. A desconfiança triunfou, ao que 

parece. 

Ao final, a autora seleciona 6 sujeitos, sem informar se foram os 6 

respondentes do questionário, para “narrarem suas experiências docentes”. Conclui 

sua pesquisa com uma contradição que não se esclarece em seu trabalho: 
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Os professores do Ensino Superior Privado iniciam suas carreiras 
motivados pela paixão de formar, fecundar o outro de desejo de 
conhecimentos os mais distintos. Todavia, obstáculos advindos do 
próprio Sistema Educacional se interpõem entre eles e a prática 
docente, estabelecendo uma grande distância entre o que 
idealizaram e o que podem, efetivamente, realizar. 
Nesta amostragem a maioria dos professores adentraram a carreira 
laboral universitária de forma informal, mediante convite. O fato de 
terem uma outra profissão como fonte de renda principal e a função 
docente como ganho secundário, explica porque 68% deles 
demonstram satisfação no trabalho docente [...] (LEÃO, 2003, p. 93). 
 
 

A pesquisa, a despeito de suas fragilidades teóricas e metodológicas, permite 

perceber os impactos que as reformas educacionais produziram nas IES privadas, 

tornando o trabalho docente atividade para amadores e “diletantes”. Leda (2006) 

revela condição que coaduna, em certa medida, com a descrita por Leão (2003): 

 

[...] a realidade que vivenciam é marcada pela insegurança dos 
contratos temporários; as represálias sofridas, como a redução de 
disciplinas para punir “maus comportamentos”, o que implica em 
redução de salário; a submissão ao poder do “cliente” (no espaço 
acadêmico também se registra a máxima: o cliente tem sempre 
razão); a redução da autonomia na expressão de suas ideias, além 
de curiosas exigências, como a transformação da figura do docente 
em “animador de auditório” nas salas com número excessivo de 
alunos, tendo a obrigação de tornar o seu “produto” (ensino) 
atraente, o que significa ser de fácil apreensão e em sintonia com as 
exigências do mercado. Tudo isso caracteriza condições de trabalho 
perversas, com consequências diretas de diversas ordens, para os 
sujeitos envolvidos (LEDA, 2006, p. 86, grifos da autora). 
 
 

Costa (2001), por sua vez, analisa o contexto educacional que se mostrou nos 

anos 1990, em que se verificam baixos salários, novas exigências, perda de status 

profissional e evolução tecnológica, no tocante à instituição privada. Suas 

discussões se apoiam nas discussões de Nóvoa e Esteve e em autores brasileiros 

que iniciavam discussões sobre a docência universitária, como Masetto (1988), 

Cunha (2000), Isaia (2000), Morosini (2000), destacando as exigências que faziam 

ao docente universitário, como a necessidade de formação didática, formação para a 

pesquisa, a formação para a lida com os afetos, o desenvolvimento de atitudes e 

valores. 

Aprofunda a discussão sobre as condições em que professoras e professores 

de uma universidade do sistema privado se encontravam submetidos, como “os 

baixos salários”, a “perda crescente do status profissional”, a “distância entre o 



C a p í t u l o  4  | 196 

 

ensino e a evolução tecnológica”, a “baixa valorização social”, e busca as 

implicações dessas condições no desenvolvimento de mal-estar pelos docentes, 

trazendo também a questão de gênero para essa discussão. 

Pode-se afirmar que sua pesquisa traz elementos que apontam para a 

configuração que a universidade assumia sob a lógica de mercado e do capital. 

Entre as condições propiciadoras de mal-estar, encontrou situações muito 

semelhantes às descritas por Leda (2006). 

Sugere “que o mal-estar deve ser visto por uma perspectiva dialética, na qual 

este estado de tensão poderá desencadear mudanças significativas, tanto no âmbito 

pessoal, quanto inter-relacional e profissional” (COSTA, 2001, p. 121). É o negativo 

que se mostra potencializador do positivo. Nesse sentido, parece reconhecer a 

relevância de se desenvolver pesquisas sobre o mal-estar docente com referência 

ao professor universitário, como ponto de partida para inspirar mudanças, conforme 

se pode ler do excerto: 

 

O interesse temático partiu da ideia de que o estudo do mal-estar 
docente pode ajudar o professor universitário a (re)pensar o seu 
papel diante das mudanças, analisando de forma mais precisa a 
situação em que se encontra. Ainda, aposta-se na perspectiva de 
que a sociedade tome consciência da problemática em que se 
encontra o professorado e na possibilidade de que, em algum 
momento futuro, possam ser traçadas linhas de intervenção num 
plano de ação coerente, que envolva várias frentes institucionais, 
como: formação inicial e formação contínua, infra-estrutura material 
e, a relevância das relações pessoais como dinamizadores do clima 
positivo no âmbito das instituições (COSTA, 2001, p. 3). 
 
 

Já o trabalho de Freitas (2009), do conjunto da produção, foi o único que 

situou a problemática do mal-estar docente nas condições da universidade 

contemporânea, com sua discussão sobre os impactos das políticas da Capes no 

trabalho do professor da pós-graduação. A autora dedicou quase metade de seu 

trabalho na contextualização do mal-estar docente na realidade brasileira. Tomando 

como referenciais autores como Bianchetti (2008), Maués (2006), Sguissardi (2006), 

apresenta o cenário preditivo do mal-estar docente, confirmando a tese de 

Sguissardi sobre a intensificação do trabalho docente e o produtivismo acadêmico 

observados nas instituições de educação superior brasileiras. 
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Também, embora não tenha declarado, foi o único a apresentar uma análise 

da perspectiva dialética, possibilitando a compreensão do fenômeno a partir das 

categorias de totalidade e contradição. 

Seu trabalho centra atenção nas condições preditoras de mal-estar dos 

docentes que atuam no stricto sensu, tomando como sujeitos informantes 

professores de uma instituição de educação superior. Acentua a crítica ao modo 

como o trabalho docente se materializa sob os ditames das políticas da Capes. 

Pode-se afirmar de seu trabalho que, ao invés de fazer “brilhar a face do bem-estar”, 

faz ecoar as vozes dos que não se calam ante os grilhões que os forçam a 

permanecer na “servidão voluntária”. 

Os indicadores que apresenta retratam uma das faces da realidade da 

universidade pública brasileira que se assume sob a lógica de organização social, e 

que, na pós-graduação, repercute no produtivismo acadêmico, com tudo o que vem 

no seu bojo: compressão do tempo para realização das pesquisas; competitividade 

institucional e entre colegas na busca da manutenção ou elevação do conceito junto 

à Capes; precarização do trabalho docente; fragmentação e intensificação do 

volume de trabalho; isolamento docente; pressões de diversas ordens para 

aumentar o volume de publicações; participação em eventos e bancas de defesas, 

entre outros. 

Mas, não somente encontrou preditores de mal-estar docente. Encontrou nos 

depoimentos de seus sujeitos, apesar das condições adversas de trabalho do 

professor do stricto sensu acima destacadas, fontes de satisfação e prazer nos 

seguintes aspectos: o trabalho em parceria com colegas que partilham o mesmo 

objetivo de investir em pesquisa; o “não se calar” e resolver os conflitos de modo a 

explicitá-los nas instâncias do trabalho; o diálogo com colegas parceiros; a pesquisa 

como elemento da formação docente, propiciadora de mudanças tanto nos 

pesquisadores quanto nos sujeitos pesquisados. 

Acentua, com base na opinião de uma entrevistada, que o trabalho em 

parceria, seja com colegas ou com outras instituições, fortalece o coletivo e propicia 

a construção de vivências prazerosas, solidárias, e de resistência às situações 

conflitantes e de pressão abusiva. Além disso, possibilita a autoavaliação; previne o 

requentamento das produções e o fazer pelo fazer. Sobre a pesquisa, traz, nas 

palavras de outra entrevistada, que “é um investimento que impulsiona o 

questionamento da própria condição de trabalho e da identidade docente”. 
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Observando os preditores de mal-estar docente recolhidos desses trabalhos e 

os efeitos relatados pelos sujeitos das pesquisas, e acompanhando o movimento 

histórico desde a pesquisa mais antiga (COSTA, 2001), pode-se afirmar que tais 

preditores permanecem manifestos, o que indica que as condições em que os 

professores exercem a docência também não se alteraram em favor do bem-estar. 

Voltando a atenção à questão que guia essa discussão – as articulações dos 

sentidos discursivos das dissertações e teses sobre o mal-estar e o bem-estar 

docente com as mudanças sociais e políticas que atingiram a educação superior a 

partir dos anos 1990 – observa-se que, ao contrário dos autores das teses, os 

autores das dissertações buscaram fazer alguma articulação. Contudo, com exceção 

de Freitas (2009), não avançaram no sentido de apreensão da totalidade. 

Nas teses, conforme se discutiu, os autores evidenciaram pouco os aspectos 

condicionantes de mal-estar, fixando atenção nos aspectos subjetivos que 

favorecem a construção do bem-estar. Também não fazem o movimento de 

compreendê-lo na relação com a totalidade. 

De modo geral, pode-se afirmar, sobre estes trabalhos, que careceram de 

uma perspectiva crítica e de uma análise de totalidade. A ausência desses 

elementos na pesquisa compromete as possibilidades contestatórias das 

investigações, sobretudo, no tocante ao tópico mal-estar docente, já que as 

pesquisas sobre o bem-estar docente sequer propõem a contestação como 

alternativa de luta de resistência. Assim sendo, a contribuição das pesquisas para a 

transformação das práticas sociais mais amplas, como a prática universitária, fica 

reduzida. 

Conforme se discutiu anteriormente nesta tese, os fenômenos referidos à 

sociedade capitalista só podem ser compreendidos na relação com a totalidade que 

os constitui. Ou seja, mal-estar e bem-estar docente, como produto histórico-social 

de determinada sociedade, dada sua complexidade essencial, “só pode vir a ser 

compreendido como um momento definido em relação a si próprio e em relação aos 

outros fenômenos” (CURY, 1985, p. 36). 

Almeida e Tello (2013, p. 31), ao considerarem a importância dessa categoria 

na pesquisa que se pretende combativa à hegemonia burguesa, afirmam: 
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Os interesses intelectuais, a força que os move, têm suas raízes na 
base social econômica, o que não fica claro muitas vezes até para os 
investigadores ditos das políticas educacionais. Trata-se muitas 
vezes de uma crítica sem abrangência, pois não se situa 
adequadamente dentro do quadro das forças hegemônicas. Assim, 
por não se levar em conta determinadas mediações, nega-se a 
história e perde-se a possibilidade de pensar a luta de classe 
conforme o princípio da totalidade. Sem isso a pesquisa não se 
assume politicamente frente aos embates de projetos hegemônicos. 
 
 

Entretanto, apesar das fragilidades metódicas encontradas, esses trabalhos 

possuem o mérito de abrir a discussão sobre as condições em que se exerce a 

docência superior e provocar novos questionamentos sobre a realidade que ainda 

carece de ser compreendida. Sobretudo as dissertações, ao trazerem a voz do 

descontentamento, da insatisfação, da angústia, do sofrimento, deixam que se 

perceba o cenário em que se movimentam os docentes. Um cenário montado para 

elevar os professores à condição ambivalente de protagonistas e antagonistas. Ao 

serem responsabilizados pela eficácia docente, serão heróis ou vilões a depender do 

resultado. 

Isso posto, cumpre interrogar o sentido de docência que essas teses e 

dissertações permitem construir, tendo como referência a práxis. Quais os limites e 

possibilidades de realização da docência como práxis é a questão que se buscará 

responder a partir das indicações e proposições que esses trabalhos apresentaram. 

 

 

4.2 Resiliência e Contestação: limites e possibilidades da docência como práxis 

 

 

Interrogando sobre os sentidos de docência nesses trabalhos, encontram-se 

nas proposições de enfrentamento ao mal-estar docente e de construção/reforço do 

bem-estar docente, pelo menos, dois sentidos de docência que me foi possível 

interpretar: a docência resiliente e a docência contestatória. 

Comecemos pela docência resiliente, para não fugir à lógica da exposição até 

agora desenvolvida. Este sentido encontra-se, sobretudo, nas teses de Timm (2006) 

e de Weber (2009). 

A resiliência, nas palavras de Timm (2006, p. 47), “mostra-se um conceito 

muito importante de ser trabalhado no contexto da problemática sobre o mal-estar 
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na contemporaneidade e, nesta, especificamente na docência”. Recorrendo a 

Tavares (2001), Timm conceitua resiliência como 

capacidades físicas ou fisiológicas conducentes a determinados 
níveis de “endurance” física, biológica ou psicológica e até a uma 
certa imunidade que lhe possibilite a aquisição de novas 
competências de ação que lhes permitam adaptar-se melhor a uma 
realidade cada vez mais imprevisível e agir adequada e rapidamente 
sobre ela resolvendo os problemas que esta lhe coloca (TIMM, 2006, 
p. 47, grifo do autor). 
 
 

Este conceito, explica Timm (2006), é derivado das ciências da natureza para 

designar a capacidade de realidades materiais, físicas e biológicas de resistir a 

choques, tensões, pressões que lhes permite voltar à forma ou posição inicial. 

Evoluiu para as realidades imateriais e espirituais para designar a capacidade dos 

indivíduos de resistência emocional, psicológica e física diante dos problemas e de 

dar respostas satisfatórias às exigências postas. 

Também Weber (2009) apropria-se do conceito de Tavares (2002) para 

conceber resiliência como 

 
A capacidade que o indivíduo tem de responder aos desafios e 
dificuldades, de reagir com flexibilidade e capacidade de 
recuperação, diante desses desafios e circunstâncias desfavoráveis, 
uma capacidade adquirida que possibilita ao sujeito, superar-se e 
superar as pressões de seu mundo, e assim, construir um 
autoconceito realista, a autoconfiança, a autoproteção que não 
desconsidera a abertura ao novo, à mudança, ao outro e à realidade 
subjacente (WEBER, 2009, p. 44). 
 
 

Tal “capacidade”, conforme os excertos, deve ser interpretada como passível 

de ser “adquirida”, desenvolvida. É o que esclarecem Ribeiro et al. (2011, p. 124), ao 

fazerem referência aos estudos sobre o conceito: 

 
O foco das pesquisas [...] concentrou-se, inicialmente, em 
determinados traços de personalidade e no desenvolvimento 
individual saudável em condições adversas; no entanto, com a 
evolução das pesquisas sobre o tema, passou-se a admitir a 
vulnerabilidade das pessoas a situações adversas, sendo pessoas 
resilientes aquelas que conseguiam se recuperar e apresentavam um 
desenvolvimento saudável na vida adulta (Souza & Cerveny, 2006). 
Passou-se, também, a considerar o desenvolvimento da resiliência 
nos indivíduos – o que não era possível ao ser concebida como um 
traço de personalidade. 
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Timm (2006) e Weber (2009) chamam a atenção para não se tomar o 

conceito de resiliência como sinônimo de invulnerabilidade ou invencibilidade, 

conceitos que se encontram presentes na literatura do campo da Psicologia. 

Mantendo presente o entendimento de que a resiliência refere-se a uma habilidade 

de superar adversidades, os autores reafirmam sua importância para prevenir o mal-

estar e construir uma existência mais cuidadosa de si e mais “estética”, isto é, “fazer 

da própria vida uma obra de arte” (TIMM, 2006, p. 49). 

Na proposta de Timm (2006), encontra-se que o bem-estar docente não se 

descola do bem-estar da vida pessoal, e que “lidar com as fontes causadoras do 

mal-estar na docência envolve dar-se conta da importância que é construir um 

conhecimento de si mesmo, na perspectiva de resilientemente desenvolver práticas 

de si que fortaleçam ao professor” (p. 196). 

Neste sentido, os aspectos que contribuem decisivamente para o bem ou o 

mal-estar na docência são a “construção de sentido para a vida e a assunção, clara 

ou confusa, de que o que se busca na vida é ser feliz e se manter neste estado” (p. 

56). 

Contudo, apesar dessa afirmação, Timm (2006) adverte que não se deve 

confundir o bem-estar na docência com o “sonhado alcance da felicidade ou com o 

fato de ter sobrevivido emocionalmente a uma situação vivida de grande angústia e 

stress” (p. 47). E, trazendo a voz de Cyrulnik (2003), lança a seguinte provocação: 

 

“E agora o que vou fazer com isto?” Não é porque o patinho feio 
encontra a sua família cisne que está tudo acabado. A ferida está 
escrita na sua história [...]. “E agora o que vou fazer com isto? 
Lamentar-me todos os dias, procurar vingar-me ou aprender a viver 
uma outra vida, a dos cisnes?” [...] o que o patinho feio levará muito 
tempo a compreender é que a cicatriz nunca está garantida. É uma 
brecha no desenvolvimento da personalidade, um ponto fraco que 
pode sempre despedaçar-se sob as pancadas do destino. Esta 
brecha obriga o pato a trabalhar sem cessar para a sua metamorfose 
interminável. Então, poderá levar uma existência de cisne, bela e 
todavia frágil, porque nunca poderá esquecer o passado de patinho 
feio. Porém, tornado cisne, poderá pensar nele de uma maneira mais 
suportável (TIMM, 2006, p. 47). 

 
 

Essa perspectiva, a mim parece, não é adequada para pensar o sofrimento do 

docente. O sofrimento do docente constrangido pelas condições impostas (ou 

aceitas) não diz respeito a uma condição inexorável de existência. A comparação 
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com o patinho feio denota uma compreensão de ser docente como existência dada, 

natural. O ser docente seria, nessa comparação, uma condição quase “biológica”, a 

exemplo do cisne. Ora, o ser docente é uma construção social, histórica e cultural. 

Não é o “tempo” que o levará à transformação desejada, cabendo a ele apenas a 

espera resiliente do curso da vida e das coisas, mas, sim, as práticas humanas de 

subjetivação. 

Dessa perspectiva, o que precisa e deve ser alterado não é somente sua 

maneira negativa de se sentir docente, mas, sobretudo, as condições que o 

constrangem a fazer aquilo que lhe pesa nos ombros e lhe atinge a integridade 

moral, “deformando” sua subjetividade docente. 

Compreendo que a resiliência é um conceito aplicável a diversas situações, 

sobretudo às de sofrimento irreversíveis como as provocadas pela morte ou perdas 

irreparáveis. Mesmo considerando que o docente esteja sujeito a sentir a docência 

como morte ou perda, quando se sente fracassado ou quando se aposenta, a 

resiliência o levaria para vivência da perda como libertação, seja dos grilhões que o 

aprisionavam na “servidão voluntária” a que se refere Bianchetti (2008), seja do 

desejo de permanecer nela a todo custo. 

Poder-se-ia acrescentar que a resiliência é aplicável também a situações 

reversíveis, como as das relações de trabalho, que produzem estresse, insatisfação 

ou sofrimento, admitindo-se que a essência da resiliência se concentraria “na 

possibilidade de se transcender a posição de vítima das circunstâncias exteriores e 

extrair conhecimento dessas situações, o que capacita e fortalece o indivíduo ao 

lidar com adversidades no futuro” (RIBEIRO et al., 2011, p. 630). 

Contudo, a saída da posição de vítima exige mais do que simplesmente 

adquirir um conhecimento aplicável, exige a transformação das condições objetivas, 

e não apenas subjetivas, que favorecem ou condicionam o sujeito a sentir-se ou 

fazer-se vítima. 

Tomando a formação como possibilidade de construção de uma subjetividade 

resiliente, os autores das teses argumentam em favor de uma formação inicial e 

permanente que possa “preparar” o docente para responder “satisfatoriamente” às 

situações de mudanças cada vez mais aceleradas e às exigências que vêm em 

decorrência dessas mudanças. 

Na base desse entendimento, estaria a ideia de que o desenvolvimento da 

resiliência torna-se possível “via relacionamento com pessoas significativas, com 
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ênfase na importância do relacionamento”, destacando-se a “importância do 

contexto e das redes de relacionamento para o desenvolvimento saudável em 

condições adversas” (RIBEIRO et al., 2011, p. 624). Isso justificaria a pesquisa com 

casos “exemplares”. 

Ocorre que as redes e os contextos no âmbito do trabalho docente não são 

assim previsíveis. As instituições sociais são o espaço do conflito, da luta por 

interesses diversos e, também, divergentes. Nestes contextos, a “exemplaridade” 

poderia trair a intenção. 

Na ausência de posicionamentos epistemológicos e políticos claros, o sentido 

de “preparação” e enfrentamento que se pode interpretar das teses analisadas não 

remete a uma postura contestatória ou reivindicativa de transformações no campo 

educacional, mas de ajustamento. Poder-se-ia afirmar que ela vai ao encontro do 

ideário formativo emanado das políticas de profissionalização docente, em que se 

propugna a constituição de um docente “responsável, competente”, comprometido 

com seu “cliente”, eficiente para atender às demandas da instituição e que, ainda, 

“desenvolveria motivação individual para o trabalho” (SHIROMA, 2004; SHIROMA; 

EVANGELISTA, 2003), “colaborador, parceiro, engajado” (NEVES, 2013) nas 

causas dos interesses dos grupos dominantes. 

Quanto à formação inicial, Gonçalves (2009) e Weber (2009) tomam a 

proposta de Esteve (2005) e de Jesus (2007), formulada no âmbito da formação de 

professores da educação básica, e embasada no que Esteve cunhou de “modelo 

descritivo”44. 

Com base nessa proposta, Weber (2009, p. 45) defende que esta formação 

“atenda à individualidade psicológica do professor, suas necessidades pessoais e 

profissionais, que considera o professor real e não o professor abstrato, genérico”. 

Tomando os mesmos referenciais de Gonçalves (2009), Weber (2009) reforça a 

ideia de formação voltada para o desenvolvimento de competências para lidar com 

                                            
44

   A  formação  proposta  por Jesus (2007) baseia-se no modelo cunhado por Esteve de “modelo descritivo”, em 

contraposição ao “modelo normativo”. As ideias guias desse modelo são: i) a formação deve substituir as 
abordagens normativas, que dizem como o professor deve ser na perspectiva da eficácia docente, pelas 
abordagens descritivas, que explicitam os condicionantes que influem no êxito na docência, incluindo a 
atuação docente, que pode ser revista e alterada sempre que se reconhecer os erros na forma de enfrentar 
os desafios da docência, relativizando a expectativa de sucesso e a responsabilização do docente; ii) a 
adequação dos conteúdos da formação inicial à realidade prática do ensino, o que implica preparação no 
plano das relações e da organização da aula; iii) o estabelecimento de mecanismos seletivos de acesso à 
profissão docente baseados em critérios de personalidade e não apenas em critérios de qualificação 
intelectual (Esteve, 1999b). 
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as situações “dadas”. E, ainda, que a formação educacional do professor deve estar 

“adaptada” às mudanças na sociedade e na escola (WEBER, 2009, p. 46). 

Weber (2009), defendendo a formação inicial “como um importante fator de 

prevenção do Mal-Estar e consequentemente, da instalação do Bem-Estar”, 

explicita-a: 

[...] uma formação relacional, voltada para a aquisição de 
competências profissionais apropriadas para lidar com situações de 
Mal-Estar ou estressantes irá aumentar a autoconfiança e a 
probabilidade de o professor ser bem sucedido ao lidar com 
potenciais fatores de eustress e na transformação de situações de 
distress em eustress. Isto é, que a formação dos professores se 
encaminhe no sentido de construção de estratégias de coping para 
que não fiquem tão vulneráveis aos problemas que se apresentam 
no seu cotidiano pessoal e profissional, que sejam, pois, mais 
resilientes (WEBER, 2009, p. 45). 
 
 

Refletindo sobre o potencial terapêutico da resiliência e sua relação com a 

formação, Santana (2013) identifica como anterior e mais preventivo do que a 

resiliência o “compromisso”. Expressando uma concepção de formação orientada 

para a mudança social, afirma: 

 
[...] o conceito de compromisso supõe um estado terapêutico, 
anterior à resiliência. Se a resiliência é um processo terapêutico que 
se ativa ante uma situação desfavorável, o compromisso é uma 
atitude preventiva, posto que atua antes que se apresente aquela 
relação viciosa entre clima desfavorável e insatisfação. O 
compromisso é o principal componente dos processos de mudança 
e, portanto, atua diretamente sobre o clima de trabalho, provocando 
mudanças favoráveis no mesmo e evitando riscos (SANTANA, 2013, 
p. 47, tradução livre). 
 
 

Essa concepção distancia-se das que focalizam a formação do sujeito para 

ele mesmo, isto é, para sua própria construção. Há nessa compreensão de 

formação proposta por Santana (2013) um sentido de práxis não verificada nos 

processos formativos referenciados apenas nos sujeitos. O autor esclarece: 

 
Formar, no compromisso, deve constituir-se em objetivo primordial 
dos processos de preparação dos professores, porém as medidas 
para formar no compromisso não diferem das que exigem uma 
formação orientada para a mudança social. Neste sentido, as teorias 
críticas e os movimentos radicais têm feito aportes interessantes 
(idem, tradução livre). 
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Explica, ainda, que, entre essas “propostas radicais” de formação, se 

encontra o “imperativo de realizar uma análise da realidade com vistas a reconhecer 

situações de repressão ou coerção e superar as condições atuais no processo de 

transformação social, de emancipação ou de libertação” (SANTANA, 2013, p. 47, 

tradução livre). 

Nota-se que essa perspectiva valoriza o conhecimento da realidade como 

condição para transformá-la. Portanto, põe em descrédito a tese de que “os 

aspectos negativos devem ser ocultados” para tornar visível o que há de bom e 

exemplar na docência. Continua o autor: 

 

O mal-estar e o bem-estar docente, [...], procedem da relação com o 
ambiente subjetivo, que é mutável [...]. Para essa mudança, como 
para a mudança emancipatória proposta pelas teorias críticas, se 
deve dotar o professorado de ferramentas para a apreensão 
(observação, compreensão, interiorização), valoração e gestão do 
meio (capacidade para incidir sobre o contexto e transformá-lo). 
Portanto, uma formação baseada nos pressupostos dos paradigmas 
radicais ou críticos parece plausível para a consecução de 
capacidades que incrementem o compromisso profissional, que está 
na base da satisfação laboral e do bem-estar docente (SANTANA, 
2013, p. 47-48, tradução livre). 
 
 

Com relação à formação permanente, Fossatti (2009, p. 209-210) apresenta 

sua concepção de “logoformação” como “formação geral e integral ao longo da vida, 

para além da educação formal, em todas as dimensões e em todas as 

circunstâncias”, que procura “dar conta do todo formativo do sujeito, plasmado na 

unidade da pessoa e na complexidade das relações, forjando por uma nova estética 

da existência movida pela força do sentido”. 

As propostas de formação defendidas pelos autores das teses, ainda que 

apresentem aspectos relevantes como a consideração do sujeito complexus e da 

formação integral, não explicitam o compromisso com a transformação social no 

sentido da práxis apontado por Santana (2013). Trazem implícito o entendimento de 

que essa formação proverá a sociedade do sujeito ideal que ela reclama para 

responder afirmativamente às transformações em curso. 

Ao invés de uma formação crítica orientada para emancipação humana, 

corroboram a intencionalidade do projeto de profissionalização oficial, que visa à 

formação do docente de novo tipo, conforme a descrição de Neves (2013, p. 12): 

“adaptado aos requisitos das determinações econômicas e político-culturais da 
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educação escolar na atualidade”. Além disso, conscientemente ou não, as propostas 

de formação encontradas nos trabalhos permitem mascarar a verdadeira intenção 

do discurso oficial sobre a profissionalização docente, que, de acordo com Souza e 

Magalhães (2013a, p. 3), é “processar mudanças na identidade docente, incentivar 

sua desintelectualização, fragilizar seus laços de solidariedade, inviabilizar a 

participação em movimentos sociais, associativos e sindicais”. 

Esta crítica das autoras explicita um sentido de coletividade diferente da 

concebida pelos autores das teses analisadas. Enquanto o sentido de coletividade 

nesses trabalhos parece referir-se à união e composição de grupos em defesa dos 

interesses particulares destes coletivos, o coletivo que as autoras defendem é 

aquele politizado que se compromete com a causa educacional referida à classe 

trabalhadora e comprometida com a transformação social. Para tanto, seria 

imprescindível romper com a lógica individualizante e despolitizada que forjou a 

categoria docente “profissional” da universidade-organização. 

Examinadas as propostas de enfrentamento ao mal-estar docente e de 

construção/reforço do bem-estar docente, é possível perceber, nas teses, certa 

“responsabilização” ao sujeito pelo seu bem-estar (e pelo seu mal-estar). Caberia ao 

docente minimizar os efeitos de mal-estar tendo na formação permanente um 

recurso “eficiente”. 

Esse processo “voluntário” e, diria, “narcísico” de formação, na busca pela 

autorrealização, reflete magistralmente o discurso oficial da profissionalização 

docente. Shiroma e Evangelista (2003, p. 15), ao discutirem os efeitos da avaliação 

sobre a formação, esclarecem: 

 

[...] a partir dos indicadores da avaliação, responsabiliza-se o 
professor por “tarefas para as quais não foi preparado” e estrutura “o 
discurso da competência” para dar-lhe a ilusão que pode escolher: 
“ou investir em sua profissionalização, formação continuada, 
ampliando seu rol de competência, ou enquadrar-se em outra lista, a 
dos incompetentes” (grifos das autoras). 
 
 

Os autores das produções analisadas não desconsideram os aspectos 

externos que produzem os efeitos negativos, mas não exploram as possibilidades de 

enfrentamento pelo coletivo docente ou por intervenções do âmbito e 

responsabilidade do Estado. Pelo contrário, acentuam a ação dos sujeitos como 
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portadores de vontade e liberdade para encaminhar suas vidas para uma trajetória 

mais feliz, de acordo com um projeto pessoal de vida. 

É nesse sentido que se apresenta o “cuidado pessoal” como proposição de 

enfrentamento ao mal-estar docente. Para Gonçalves (2009), este cuidado exige 

adoção de “práticas de cuidados de si que resultem em estados de bem-estar”. Tais 

cuidados de si se materializam como investimento em lazer, descanso e atividades 

prazerosas, como equilíbrio entre “a vida pessoal, a profissional, a afetiva e a de 

lazer” (p. 74). Também se constituem, considerando-se a docência como atuação 

profissional, atitudes exemplares que devem ser cada vez mais incentivadas “para 

que também incentivem a nova geração a fazer o mesmo” (p. 75). 

Igualmente para Timm (2006, p. 198), o cuidado de si é uma condição para a 

vivência do bem-estar. Retomando suas palavras, a tese que defende é que: 

 

as condições de mal-estar ou de bem-estar e suas variações para 
mais ou para menos que se experimentam no magistério, estão 
diretamente ligadas à forma como o professor cuida de si no contexto 
do mal-estar que está instalado no magistério e que é, por sua vez, 
fruto do contexto maior do mal-estar da pós-modernidade. O que 
resulta, portanto, defender a importância do dimensionamento do 
cuidado de si como de tudo o mais fundamental no processo de 
subjetivação docente. O estudo que realizei com os docentes que 
participaram desta pesquisa, valendo-me da análise de suas 
narrativas, permite concluir pela possibilidade de se criar e vivenciar 
processos alternativos de subjetivação aos modelos dominantes no 
cenário de mal-estar da pós-modernidade. 
 
 

O autor parece não dar muita importância ao “contexto maior do mal-estar da 

pós-modernidade”. Tal contexto parece ser compreendido como dado, portanto, 

qualquer mudança deve ocorrer no sujeito pela criação de uma subjetividade 

resiliente. 

Objetando suas assertivas, pode-se afirmar que criar e vivenciar processos 

alternativos de subjetivação, sem que se alterem as condições objetivas da vida, 

parece ser um projeto somente para quem já se encontra em situação muito 

favorável, como aparentam encontrar-se os sujeitos das pesquisas. É preciso 

recordar que os sujeitos informantes dessas pesquisas foram selecionados 

justamente porque apresentavam características que correspondiam a essa 

subjetivação alternativa de que fala Timm (2006). 
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Eram sujeitos “bem-sucedidos”, “ativos e adaptados ao seu contexto histórico 

e social”, “de relações familiares e profissionais positivas”, com “formação e 

habilidades compatíveis com o nível de atuação”, “empreendedores” e que “gostam 

do que fazem” (GONÇALVES, 2009); “tinham um projeto de vida”; “eram realizados 

em sua vida”; traziam “bons exemplos parentais e educativos”; eram “criativos e 

empenhados na busca de formação permanente”; expressavam valores como: 

“alegria, didática, domínio de conteúdo, responsabilidade, atualização, solicitude, 

boa remuneração e inteligência” (FOSSATTI, 2009). Alguns eram gestores. Enfim, 

eram sujeitos de “boas posses” e de reconhecida boa reputação. Portanto, já eram 

felizes, a despeito das condições ou por causa delas. 

Sguissardi e Silva Jr. (2009) lembram que a prática universitária, tal como se 

configura, decorre das políticas e imposições oficiais, mas também resulta da 

relação das instituições e dos professores com essas políticas e imposições. É 

compreensível, assim, o fato de encontrarem-se docentes perfeitamente “ajustados 

e felizes” ao lado de outros completamente “queimados”. 

Tomando a práxis como referência para pensar a docência, a qual implica 

transformações objetivas das condições de produção da existência, pode-se levantar 

a hipótese de que tais “subjetivações alternativas”, conquanto satisfaçam aos 

próprios sujeitos, satisfariam melhor aos interesses dos grupos dominantes que têm 

conduzido a educação nos moldes em que a crítica têm realçado. Docentes “bem 

resolvidos”, “ajustados e felizes”, “fortes emocionalmente”, trabalhando para a 

consecução dos objetivos educacionais impostos e sem questioná-los, 

correspondem aos objetivos da proposta de profissionalização docente tal como foi 

aqui discutida. Esse “perfil” docente poderia bem corresponder ao “sujeito coletivo” 

que defende a manutenção das práticas como as concebidas pelas políticas e 

interesses oficiais, em que predomina, no âmbito filosófico, o “pragmatismo” e, no 

âmbito econômico, a “mercadorização da ciência e da inovação tecnológica” 

(SGUISSARDI; SILVA JR., 2009). 

Aí reside o limite da docência resiliente como práxis. Um docente resiliente, 

tal como concebido nas teses, seria um docente “despreparado” para a realização 

da docência como práxis, pois esta exige que a realidade seja interrogada e 

contestada. Exige-se uma boa dose de “infelicidade” para que não se percam de 

vista os “grilhões” que obrigam os docentes à “servidão voluntária”. A práxis não 

condiz com a adaptação ou ajustamento. Ela é sempre inquieta e contestatória. Do 
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contrário, não é práxis, é tarefa, simples função, “serviço especializado”, bem ao 

gosto da universidade compreendida como organização. 

Analisado, então, o sentido de docência resiliente, passo a analisar o outro 

sentido de docência que pude construir a partir do diálogo com os trabalhos: a 

docência contestatória. 

Nos trabalhos analisados encontra-se o conceito de “resistência”, com sentido 

polissêmico, o que permite variadas interpretações e aplicações. Souza Filho (2003) 

a compreende como extensão dos limites de exaustão para desenvolver e 

permanecer na profissão. É o esforço levado ao extremo para se conseguir 

resultado positivo. Considerando a ambiência da prática médica, o sentido para 

resistência está relacionado com a ideia de “falha zero” por parte do profissional, 

posto que o que está em jogo é a vida. 

Outro sentido de resistência inclui, segundo Sguissardi e Silva Jr. (2009), os 

vários recursos de que os docentes lançam mão como forma de se “desimplicarem” 

do trabalho ou de amenizarem o sofrimento produzido pela intensificação do 

trabalho e do produtivismo acadêmico. São formas de resistência observadas pelos 

autores: a aposentadoria, quando é possível; o adoecimento; as saídas coletivas, 

que se dão no âmbito das organizações sindicais; e as individuais, que vão desde a 

assumência inquestionável das exigências à recusa delas. 

Freitas (2009, p. 230), com base em seus referenciais teóricos, compreende a 

resistência dos professores “como movimentos de oposição concebidos como um 

desejo de remediar os efeitos alienantes e desumanizantes, impostos pela camisa 

de força das determinações causais do capital”. Nesse sentido, reagem, resistem, 

por mecanismos diversos – como o “questionamento”, a “reclamação”, o “exercício 

da autonomia em sala de aula”, a “associação em redes”, o “estabelecimento de 

parcerias” – às imposições externas, como forma de não desistirem do trabalho, que 

reputam digno e pelo qual devem lutar. Com isso, não deixam de cumprir as 

exigências, como garantia da sobrevivência, mas sem perder de vista a 

possibilidade da transformação das condições objetivas. 

Esse é o sentido que julgo condizente com a ideia de docência contestatória. 

Para além de resistir, “suportar”, é preciso contestar por meio da palavra e da ação. 

É a alternativa que, a meu ver, pode melhor se aplicar à concepção de docência 

como práxis, posto que, para sua realização, necessita-se de sujeitos 
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comprometidos com a luta pela transformação das condições impostas pelas forças 

dominantes que definem o fazer educativo. 

E aqui, a contribuição de Freitas (2009) é diferenciada dos demais trabalhos. 

Seus sujeitos em seus depoimentos oferecem elementos que permitem 

compreender a docência e o protagonismo docente na perspectiva da práxis. 

 

[...] a professora Ana, na entrevista, propôs o mesmo que Bianchetti 
(2008c) sugere aos intelectuais da pós-graduação: questionar e 
entender o porquê fazemos o que fazemos, nem sempre nas 
condições desejadas e, muitas vezes, sem as recompensas 
materiais e simbólicas de que necessitamos (FREITAS, 2009, p. 
230). 
 

 
O questionamento e a reflexão são as chaves para a compreensão da 

realidade. Sem questioná-la não haverá alternativas de posicionamento. Se se 

tomam as imposições como necessárias, o que teremos é a “servidão voluntária”. 

Bianchetti (2008, p. 13), ao discutir sobre o produtivismo acadêmico que se impôs 

sobre os docentes pesquisadores, firma posição que serve ao propósito dessa 

discussão: 

Recolocar o porquê, o para quê e para quem escrevemos e 
publicamos é urgente. Firmar posição de que o tempo do capital não 
pode subsumir os tempos da universidade nem da vida/trabalho é 
fundamental. Manter acessa a luta para fazer valer que “a escola [e a 
Universidade] não é uma empresa”, somando-nos à denúncia de 
Laval (2004) é imprescindível. 
 
 

Freitas (2009, p. 150), comentando recomendação de Bianchetti (2007), 

pontua que, “para superar o estado degradante em que esses 

professores/pesquisadores se encontram imersos”, um passo seria 

 

levar esses professores/pesquisadores a refletirem a respeito do 
processo que os faz, voluntariamente, assumir tantas atividades que 
intensificam seu trabalho, prolongam sua jornada de estudo e 
interferem na sua vida pessoal/familiar. Na visão desse autor, é 
chegada a hora de os professores tomarem iniciativa, tornando-se 
pró-ativos e resgatarem a autonomia perdida, ou seja, ou tomam a 
iniciativa ou terão que, dolorosamente encarar e aplicar a nós 
mesmos a afirmação de Kant (2005), citado por Bianchetti (2007): “É 
tão cômodo permanecer menor” (grifo da autora). 
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A autora avalia que é preciso saber aproveitar as brechas do sistema para 

fortalecer as causas, buscando apreender as contradições internas das práticas que 

se levam a efeito. É o que parece ter compreendido a entrevistada de Freitas (2009, 

p. 233): 

Eu posso dizer [...] que o meu envolvimento com os congressos de 
que participo, com as pesquisas que proponho, com as orientações 
com meus alunos de iniciação científica, ou na pós, vem atender a 
um desejo meu de participar desse mundo, desse cenário em que eu 
atuo e de participar intervindo. Assim, eu sempre tomo minha 
participação como de natureza política. Eu estou investindo na minha 
formação, primeiramente, numa formação que traga um impacto, que 
eu reputo como social, esteja eu fazendo palestras, participando de 
congressos, orientando meus alunos e propondo pesquisas. Eu tento 
operar com essa lógica naquilo que é benéfico para mim, porque eu 
entendo que um profissional engajado é aquele que se interroga, que 
interroga sua área e que traz, portanto, questões que possam fazer 
que sua área se movimente (Pérola, professora). 
 
 

Ora, essa docente encarna o mal-estar e o bem-estar de forma dialética, 

buscando tirar proveito da situação e posicionando-se politicamente frente à 

realidade. O questionamento é uma forma de resistência, de permanecer sem 

sucumbir à doença ou à desistência. É uma forma, também, de intervir na realidade, 

fragilizando as bases das certezas proclamadas, contribuindo para estimular formas 

de pensamento contra-hegemônicos. 

Aliado ao questionamento, a “queixa”, entendida como protesto, também é um 

recurso para combater a alienação. Não no sentido da murmuração e da vitimização, 

mas no da afirmação do direito de reclamar. Nas palavras de duas entrevistadas de 

Freitas (2009, p. 236), pode-se observar o caráter desalienante e terapêutico da 

queixa: 

Por mais que a gente fale que os espaços da universidade são 
democráticos, cada vez mais recebemos ordens de cima. Não há 
mais tempo nem para sentar e refletir sobre isso tudo. Se tivéssemos 
oportunidade e tempo de discutir mais sobre isso, antes de cumprir 
as normas... Mas, você tem que se ajustar, adaptar, fazer ajustes. 
Mesmo assim, eu não deixo de reclamar. Às vezes, a gente reclama 
muito para conseguir nada, mas temos que fazer o exercício da não 
cabeça baixa, até para a gente não morrer sufocado (Luena, 
professora). 
 
Faço psicanálise há 29 anos e isso segura muito e me ajuda a ver 
que existe uma prioridade maior: onde estou eu? A gente acaba se 
colocando em questão e isso neutraliza a pressão, de certa forma. E 
outra coisa: eu falo. Falo em todas as instâncias e não estou nem aí, 
porque conflito é para ser explicitado e eu não levo conflito para 
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casa, não levo mesmo. Uma coisa são as relações daqui, 
institucionais e outra coisa são as questões pessoais. Aprendi a 
separar essas duas coisas (MM, professora). 
 
 

Outra forma de contestação é a busca do fortalecimento do coletivo e do 

engajamento em projetos compartilhados, o que possibilitaria a soma de esforços, 

minimizando os de caráter individualizante, conforme entrevistada de Freitas (2009, 

p. 232-233): 

[...] o que acontece aqui na pós-graduação parece ser o espelho de 
uma lógica que está no mundo e não só aqui, como falei antes. Só 
que eu participo desse mundo fazendo intervenções, é uma 
participação de natureza política. Eu entendo que um profissional 
engajado é aquele que se interroga e interroga sua área e que traz, 
portanto, questões que possam fazer essa área se movimentar. Não 
me sinto tolhida, e eu vou lhe dizer qual tem sido o escape. Eu 
acredito que a única forma de romper com essa lógica é de fato, 
trabalhar em parceria, em grupo (Pérola, professora). 
 
 

Reunir coletivo docente numa instituição bem como formar redes de pesquisa 

interinstitucionais constituem formas de levar a resistência ao patamar da 

contestação e de construir possibilidades de bem-estar docente. Souza e Magalhães 

(2012, p. 63), baseando-se na proposta de “globalização solidária”45 de Boaventura 

de Souza Santos, assinalam que 

 
[...] a organização em rede, como “globalização solidária”, possibilita 
superar o isolamento, a alienação, e, ao mesmo tempo, fortalece a 
legitimidade de cada associação e garante especificidades próprias. 
Essa é também a experiência de superação do mal-estar docente 
que vivemos no trabalho cooperativo da rede de pesquisadores 
sobre professores – Redecentro – no Brasil. No trabalho da Rede 
temos conseguido superar o isolamento, e, ao mesmo tempo, nos 
sentimos fortalecidos em nossos esforços de construir sentidos mais 
amplos e emancipadores para nosso trabalho (grifo das autoras; 
tradução livre). 
 
 

Essa também parece ser a compreensão da entrevistada de Freitas (2009, p. 

234) a respeito da importância do trabalho coletivo: 

 

Não me sinto tolhida. Eu vou dizer o que tem sido o escape. Eu 
acredito que a única forma de romper com essa lógica é, de fato, 
trabalhar em parceria, com um grupo de professores, de 

                                            
45

  Para Boaventura de Souza Santos, de acordo com Souza e Magalhães (2012), a “globalização solidária” 

denomina uma forma de organização do trabalho cooperativo, alternativa e contrária à globalização 
neoliberal. 
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pesquisadores, que tenham o mesmo objetivo de investir em 
pesquisa, com o retorno para a formação de professores. É essa a 
nossa missão. Então não acontece o movimento de requentamento; 
ao contrário, a gente se vê num movimento frenético porque essa 
parece ser a lógica do nosso tempo, e é frenético porque a gente tem 
a oportunidade de estabelecer diálogos ricos com outros 
pesquisadores, que vão suscitando outros caminhos. Eu sei que 
existem pessoas que open com essa conduta, do requentar, do fazer 
pelo fazer, é o fazer para o outro e não fazer para mim. A felicidade 
que eu tenho de estar envolvida com esse grupo, que não tem uma 
existência confinada a esta IES, ele se articula com grupos de 
pesquisa de outras universidades, a gente tem a possibilidade de 
auto-avaliação nesse processo, de contato com o outro, que é uma 
coisa que nos leva sempre para frente (Pérola, professora). 
 
 

Pérola menciona a importância do diálogo entre pares. A parceria com outro 

colega de trabalho, o trabalho desenvolvido entre um grupo formado por professores 

e “pesquisadores, que tenham o mesmo objetivo de investir em pesquisa, com o 

retorno para a formação de professores” é interpretado pela professora como válvula 

de escape, uma resistência que pode desobrigar o docente da Pós de condições 

penosas e que comprometem a qualidade dos “elementos imprescindíveis a um 

trabalho acadêmico, como a reflexão e a socialização das ideias” (FREITAS, 2009, 

p. 233). 

Essas considerações favorecem a compreensão da contradição que está na 

base das práticas universitárias e do movimento dialético dessas práticas que pode 

levar a rupturas com as condições criadas. Os docentes não deixam de fazer o 

trabalho que lhes é imposto, mas o fazem com a clareza de que é preciso aproveitar-

se das próprias condições disponíveis para operar na contramão das prescrições 

operacionais, flexíveis, amantes de uma lógica precarizante, produtivista, perversa. 

Esses docentes são os que vivem no “mundo real – o mundo vivido”, que, 

conforme Brzezinski (2010, p. 187), antagoniza-se com o “mundo do sistema – o 

oficial”. Este mundo real 

 
[...] é aquele construído na luta dos educadores, travada desde os 
anos 1980, para resistir e tentar modificar as práticas autoritárias de 
traçar políticas educacionais consentâneas com interesses apenas 
dos que detêm o poder econômico e político em nosso país. [...] o 
mundo vivido tem como prática a defesa da cidadania e que se 
coloca, dialeticamente, como um movimento mais vigoroso a cada 
vez que aparenta ter sido desmobilizado pelos golpes desferidos pelo 
mundo oficial. 
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A parceria destacada por Pérola pode desaprisionar os sujeitos de suas 

ocupações do trabalho alienante e alienado e “desencadear” relações sociais e de 

trabalho que fomentem “a crítica ao status quo”, favorecendo a transformação do 

“intelectual profissional” em “intelectual orgânico”, isto é, “formuladores e 

disseminadores de uma hegemonia opositora” (NEVES, 2013, p. 4). Como 

“intelectual”, o docente atua formulando, disseminando ideias, valores e práticas ou 

das classes dominantes ou das classes trabalhadoras. No primeiro caso, define-se 

como intelectual profissional e, no segundo, como intelectual orgânico. Para sua 

metamorfose em intelectual orgânico, o resgate da coletividade e das associações é 

imperativo, concebidas como locus privilegiado para o exercício da crítica à ordem 

estabelecida. 

Contudo, não se pode perder a vigilância sobre as “armadilhas” que as formas 

de coletividade interna nas universidades podem assumir. Ferraz (2008, p. 16) 

analisa que “um dos instrumentos de reorganização do processo de trabalho na 

atual fase capitalista são as células de produção”. Esclarece que estas são utilizadas 

nas fábricas como instrumento de “quebra da solidariedade de classe”, nos marcos 

daquilo que “foi chamado de interiorização da ‘gaiola de ferro’ por parte do operário 

industrial” (grifo do autor). Tal trabalho consiste em dividir em células, times ou 

grupos de trabalho, o conjunto do operariado da fábrica, cuja intenção é obter o 

esforço conjunto e voluntário dos trabalhadores a fim de se cumprirem as metas 

colocadas pela empresa. As estratégias utilizadas seriam a autovigilância e o 

autopressionamento do grupo para manutenção do ritmo de produção e a 

competição entre as células, vista como recurso motivador para o trabalho. 

Considerando o trabalho em grupo na universidade, Ferraz (2008, p. 17) 

pontua: 

 
Na universidade, o trabalho em grupo assume as mesmas 
características; destacaremos aqui apenas algumas mais 
fundamentais que remetem à natureza do trabalho docente. Vale 
acrescentar que o trabalho docente se realiza predominantemente na 
ausência de condições materiais adequadas, ou seja, na 
universidade, o trabalho em grupo: transforma-se em um instrumento 
de potencialização da competitividade e de enfraquecimento de uma 
possível solidariedade de classe; estabelece clivagens ao segmentar 
os trabalhadores entre aqueles que cumprem as metas e aqueles 
que não as cumprem, criando divisão política e ideológica; gera uma 
sensação constante de estresse e insegurança, com relação ao 
anseio de manutenção dos patamares de produtividade, 
determinados pelas agências de fomento (transfiguradas agora nos 
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capatazes dentro da universidade); transforma a produção do 
conhecimento em uma linha de produção, onde a qualidade perde 
espaço para a quantidade. Somam- se a isso a falta de recursos 
necessários à produção (do conhecimento), a intensificação dos 
ritmos do trabalho (seja na graduação ou na pós-graduação), o 
achatamento salarial e a tendência de perda de direitos e tem-se, 
como resultado, o quadro de precarização do trabalho que também 
se manifesta, de uma forma mais geral, no contexto de outros 
segmentos do proletariado. 
 
 

Mantendo-se alerta contra essa possibilidade, insiste-se na defesa da 

importância do trabalho coletivo como forma de enfrentamento ao mal-estar e de 

construção do bem-estar docente. Não se trata de associar-se para promover tão 

somente a solidariedade no trato com o colega, de necessidade incontestável, mas 

de conduzir uma luta em prol das mudanças das condições objetivas do trabalho 

docente, perspectivando a construção de uma sociedade em que o individualismo, a 

competição, a exploração do homem pelo homem, a degradação dos valores éticos, 

a corrupção, a exacerbação do capital, sejam permanentemente contestados. 

Para efetivação dessa mudança, a docência, como mediação no seio da 

prática educativa, precisa revestir-se de caráter práxico, expressando o 

compromisso com a formação de um sujeito crítico, emancipado e capaz de resistir à 

“sedução” do discurso hegemônico. 

Esse caráter práxico, no âmbito da educação superior, impõe contemplar a 

pesquisa como indissociável dos processos de ensino e aprendizagem, sobretudo 

quando referidos à formação dos professores. 

No relato da entrevistada de Freitas (2009) isso fica bem pontuado: 

 

Investir em pesquisas que retornem para a formação do professor. 
Então, não é um movimento de requentar, mas ao contrário, a gente 
se vê num movimento de diálogos ricos com outros pesquisadores, 
que vão suscitando sempre outros caminhos. A gente tem 
possibilidade de auto-avaliação nesse processo, de contato com o 
outro, que é uma coisa que nos leva para frente (Pérola, professora; 
p. 232).  
 
Eu acho que essa linha com que eu trabalho toca em questões da 
formação do professor. A gente parte do princípio de que pesquisas 
que invistam na compreensão do que seja o agir docente, no campo 
profissional do docente, possibilitam os sujeitos da investigação e 
aos sujeitos pesquisadores, condições de se olharem nessa cena e, 
nessa medida, a gente está buscando um movimento de 
desenvolvimento, de mudança. Então, nossas atuações 
investigativas são atuações que visam à mudança, à alteração e 
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possibilitam que, tanto pesquisadores, quanto sujeitos pesquisados 
questionem sua condição e estrutura de trabalho, a ideia de tempo, o 
aspecto financeiro e, sobretudo, a identidade desse “ser professor” 
(Pérola, professora; p. 234). 
 
 

Se, por um lado, o professor é pouco presente nas produções acadêmicas, e 

os que atuam na universidade parece quase não existirem em relação aos 

quantitativos mapeados nesta pesquisa e nos dados da pesquisa de Souza, 

Magalhães e Guimarães (2011), por outro, a pesquisa, sob a ótica de Pérola, é um 

investimento que impulsiona o questionamento da própria condição de trabalho e da 

identidade docente. Desse modo, quando está relacionada com a formação docente, 

a pesquisa de professores da Pós pode propiciar mudanças nos sujeitos das 

pesquisas e nos sujeitos pesquisados. 

Esse entendimento reforça a compreensão da pesquisa como práxis, que 

atua na contramão da pesquisa “sob encomenda” criticada por Chauí (2003, p. 7): 

aquela que se define como “estratégia de intervenção e de controle de meios ou 

instrumentos para a consecução de um objetivo delimitado”, seja esse objetivo 

voltado para a produção de insumos, mercadorias, seja voltado para a criação de 

ideias, valores e indução de práticas sociais amplas sob a lógica de mercado. 

A pesquisa-práxis, ao contrário, atua no sentido de interpretar a realidade e 

oferecer alternativas para transformação social em vista dos interesses contra-

hegemônicos. É a pesquisa conduzida por um intelectual “orgânico”, nos termos de 

Neves (2013) e “revolucionário”, nos termos de Almeida e Silva (2013, p. 37): “Os 

intelectuais revolucionários, ao se comprometerem com a libertação dos 

trabalhadores em relação ao capital, atuam no sentido de construção da identidade 

de classe” e da “formação da vontade coletiva”, em favor da emancipação humana e 

da construção de uma sociabilidade fundada em valores de solidariedade, justiça 

social e respeito à vida. 

Diante de tantas afirmativas e relatos de experiências concretas, penso que a 

possibilidade de construção de uma docência que se explicita e se realiza como 

práxis é possível, mesmo nas condições em que a universidade brasileira se 

encontra. Conforme pontua Maués (2008, p. 29): 

 

[...] essa não é uma realidade dada, ela foi criada e, como tal, num 
processo dialético, ela pode ser destruída e construída, ou 
reconstruída. As funções sociais desse espaço, que deve ser da 
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produção de um conhecimento engajado, comprometido com o 
social, com a construção de uma outra sociedade, envolve, nessa 
caminhada, o movimento docente organizado, sobretudo o sindicato, 
que tem desempenhado um papel fundamental na direção da defesa 
da educação como um direito humano fundamental, um bem 
acessível a todos. 
 
 

Os trabalhos analisados não constituem um discurso homogêneo. Possuem 

singularidades e sua própria historicidade e é assim que precisam ser 

compreendidos. Expressam compromissos epistemológicos e políticos distintos e 

refletem realidades concretas. Tendo isso em consideração é que se pode afirmar 

que os sentidos discursivos sobre o mal-estar docente e o bem-estar docente 

exprimem a contradição que se verifica na totalidade em que são produzidos, ao 

mesmo tempo combatendo e reforçando práticas como as emanadas das políticas 

educacionais. 



 

O CONCRETO PENSADO E A POESIA INACABADA46 

 

 

Há uma regra fundamental quando se vive como nós 

estamos a viver – em sociedade, porque somos uns animais 

gregários – que é simplesmente não calar. Não calar! Que 

isso possa custar em comunidades várias a perda de 

emprego ou más interpretações já o sabemos, mas também 

não estamos aqui para agradar a toda a gente. Primeiro, 

porque é impossível, e segundo, porque se a consciência 

nos diz que o caminho é este então sigamo-lo e quanto às 

consequências logo veremos. 

(José Saramago) 

 

Ao finalizar esta tese, que trata do professor e de seu mal-estar e bem-estar 

docente, deparo-me com o momento do balanço, de rever o percurso e o que se 

recolheu dele. Tratando-se de pesquisa meta-analítica, julgo importante iniciar pela 

minha metacognição, como necessidade epistemológica. 

Esta tese, conforme apresentei, teve por objeto os sentidos discursivos sobre 

mal-estar e bem-estar docente com referência ao docente da educação superior, 

produzidos e postos em circulação em dissertações e teses dos programas 

brasileiros em educação, defendidas entre os anos 2000 e 2011. O objetivo foi 

compreender esses sentidos discursivos, pelas categorias de totalidade, 

historicidade, contradição e práxis. Pautando-me no método materialista histórico 

dialético, conduzi a pesquisa em busca de responder ao seguinte problema: como 

os sentidos discursivos construídos e postos em circulação nas pesquisas sobre o 

mal-estar e o bem-estar docente em referência ao professor universitário se 

articulam às mudanças sociais e políticas que atingiram a educação superior a partir 

dos anos 1990 e que sentidos de docência produzem, tendo a práxis como 

referência? 

O interesse pelo estudo do mal-estar e bem-estar docente se originou, 

primeiro, da minha experiência docente. Como professora da educação básica e 

superior, o tema se mostrou da maior importância dada a intuição de que se tratava 

de assunto de grande relevância para se compreender a docência “desfigurada” do 
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tempo presente. Segundo, a formação construída na pós me possibilitou vincular-me 

à REDECENTRO. Esse vínculo levou a que me comprometesse com a produção do 

conhecimento que a rede de pesquisadores vem desenvolvendo sobre o professor, 

e que, a partir de sua associação com o OBIPD, incluiu o tema “mal-estar e bem-

estar docente” como um dos interesses de pesquisa em nível internacional. A 

escolha por estudá-lo com referência ao docente da educação superior se justificou 

pela constatação, pelos pesquisadores da REDECENTRO, da existência de uma 

lacuna, nas pesquisas sobre o professor, desse docente como sujeito pesquisado. 

A escolha por realizar uma “pesquisa da pesquisa” se deu em razão de, na 

sua fase exploratória, encontrar uma produção significativa circunstanciada na 

região Sul e Sudeste do Brasil e de pequena circulação entre nós, os pesquisadores 

da rede. Ora, se o tema já vinha sendo investigado, pareceu importante tomar essa 

produção como objeto de estudo, mantendo o propósito da rede de analisar 

produções acadêmicas que versam sobre professores, visando à crítica do 

conhecimento produzido para sua ampliação e aprofundamento. É importante, 

também, registrar que eu não tinha qualquer conhecimento do tema. Apresentava-se 

a mim um território completamente inexplorado, portanto, atrativo, mas muito 

“resvaloso”, lembrando Guimarães Rosa47. 

Assim, pesquisei e reuni as produções disponibilizadas no banco de teses da 

Capes, utilizando na busca os descritores “mal-estar docente” e “bem-estar 

docente”. Nessa busca, reuni 91 trabalhos, incluindo os de todos os programas e 

referentes à educação básica e superior. Sistematizei-os e selecionei, pelos 

resumos, os que se referiam à educação superior e que foram produzidos em 

programas de pós-graduação em educação. Compuseram 9 trabalhos, sendo 4 

teses e 5 dissertações. Destaco, porém, que a produção analisada foi aquela que se 

encontrou no Portal Capes no ano de 2012. Portanto, o quantitativo estudado não 

reflete a provável “exatidão” numérica, nem se pretende sustentar tal afirmação. 

Na segunda fase da pesquisa, li integralmente e fichei os trabalhos, 

destacando os seguintes aspectos: os aportes teórico-metodológicos; as 

concepções de mal-estar e de bem-estar docente dos pesquisadores e dos sujeitos 
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  “Todo caminho da gente é resvaloso. 

Mas também, cair não prejudica demais - a gente levanta, a gente sobe, a gente volta!... 
O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois 
desinquieta. 
O que ela quer da gente é coragem.” (ROSA, 2001).  
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pesquisados; as proposições de enfrentamento ao mal-estar e de construção/reforço 

do bem-estar docente. Nesta etapa, não tinha clareza ainda do objeto a ser 

investigado. Na primeira aproximação, interroguei os trabalhos sobre “o que diziam 

sobre o mal-estar e bem-estar docente com referência ao professor universitário”. A 

leitura e o levantamento das informações foi um momento de aprendizado do tema. 

Fui apreendendo os conceitos, os percursos investigativos e os posicionamentos 

dos pesquisadores. Recorri aos autores mais citados por eles, buscando a 

compreensão do fenômeno que se dispuseram a estudar. 

Com base no posicionamento epistemológico que assumi, compreendi que o 

mal-estar e o bem-estar docente são manifestações subjetivas produzidas pelos 

sujeitos em suas relações sociais em seu processo de vida real. São, portanto, 

produtos históricos, condicionados pelas práticas sociais e pelos próprios sujeitos 

nelas envolvidos. Estando referenciados à sociedade capitalista, exprimem as 

contradições que se observam nessa sociedade, que não podem ser superadas 

dentro delas mesmas, ou seja, as contradições que ela produz serão superadas com 

a superação da própria sociedade capitalista, pela eliminação da divisão de classes. 

Até aquele momento, eu não havia construído meu objeto de investigação. O 

diálogo com os autores por meio da leitura foi-me produzindo algumas inquietações. 

Não conseguia me convencer das teses sobre o bem-estar docente, principalmente. 

Estranhei-as, ao buscar suas relações com a totalidade. Escapava-me a articulação 

com as relações sociais mais amplas que julgava necessária. Aí estaria a gênese de 

meu objeto. 

Sua construção se deu após a leitura dos trabalhos, num processo de 

construção e reconstrução, com base no entendimento de que não são os temas 

que definem o objeto, mas o método, em conformidade com Warde (1990). E, ainda, 

que pesquisas são discursos e como tais devem ser compreendidos à luz da 

totalidade em que se produzem, constituindo-a e sendo por ela constituídos. Assim, 

entendendo que os sentidos de mal-estar e bem-estar docente explicitavam (ou 

deveriam explicitar), de alguma maneira, as relações com a totalidade, e que este 

entendimento não se mostrava com clareza, propus interrogar esses sentidos sobre 

suas articulações com a realidade a que estão referidos e os condicionantes que 

produzem o fenômeno que a literatura pedagógica tem chamado mal-estar e bem-

estar docente. 
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Do encontro com estes trabalhos, tendo o método como o caminho que me 

conduziu na busca do conhecimento, originou-se esta tese. Busquei, como ponto de 

chegada, não apresentar uma descrição dos trabalhos, mas elaborar uma 

compreensão dos sentidos discursivos que os pesquisadores produzem e que, no 

diálogo com muitas vozes, apreendi, interrogando, corroborando ou contestando. 

Do meu diálogo com os autores desses trabalhos e com outros que se 

somaram nesse colloquium, construí esta tese, que, por seu caráter discursivo, tem, 

também, o seu “telhado de vidro”. Mas, não só. Ela se propõe também a ser “vela”48 

para que outros acendam nela as suas. 

Assim a construí. Com base em referencial teórico do materialismo histórico 

dialético, realizei discussão sobre o trabalho docente, concebido como práxis, e 

sobre a universidade que se reconfigurou a partir das reformas políticas e 

educacionais que tiveram início nos anos 1990, visando à compreensão do objeto na 

sua relação com a totalidade. Enfatizei nessa discussão, intencionalmente, a face 

que se mostra mais suscetível à adesão ao projeto neoliberal de sociedade. Nessa 

discussão, também coube refletir sobre a profissionalização docente que se pôs em 

curso no bojo dessas reformas e as necessidades formativas do docente 

universitário para uma educação contra-hegemônica. O objetivo com essa discussão 

foi esclarecer o contexto em que se exerce a docência que têm produzido e 

agudizado o mal-estar docente e impossibilitado (ou não?) a construção ou reforço 

do bem-estar docente. 

Destaco que a produção encontrada confirma as constatações dos 

pesquisadores da REDECENTRO de que o professor, especialmente o universitário, 

tem estado “alheado” nas pesquisas. Ou seja, não se pesquisam o professor 

universitário e as condições materiais objetivas de seu trabalho, tanto quanto seria 

necessário para a transformação social em vista da práxis. Essa forma de “silêncio” 

contribui para neutralizar as lutas que se travam no interior da universidade por 

interesses contra-hegemônicos e aprofundar a desintelectualização do docente 

afastando-o da possibilidade de se constituir intelectual orgânico. Manter “encoberta” 

a realidade, pois, é útil aos propósitos dos grupos dirigentes dominantes. 

Isso posto, retomo aqui as questões que apresentei e que guiaram a pesquisa 

realizada.  Que sentidos de mal-estar e bem-estar são produzidos pelos autores das 
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   “Se tens conhecimento, deixa que as outras pessoas acendam as suas velas na tua” (Thomas Fuller). 
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pesquisas investigadas? Como articulam os sentidos às mudanças sociais, políticas 

e educacionais iniciadas nos anos 1990? Qual a perspectiva metódica e aportes 

teóricos das pesquisas para a construção desses sentidos? As perspectivas 

metódicas assumidas permitem compreender para transformar práticas sociais? 

Tendo em vista alterar condições de mal-estar docente e criar ou reforçar condições 

de bem-estar docente – tanto de caráter objetivo quanto subjetivo –, quais direções 

as pesquisas apontam? Em que medida tais pesquisas combatem ou reforçam 

práticas como as emanadas das políticas educacionais? As pesquisas apontam 

sentidos de docência na perspectiva da práxis ou na perspectiva da continuidade e 

manutenção das condições postas pelos interesses dos grupos dominantes? 

Os sentidos de mal-estar e bem-estar construídos pelos pesquisados tomam 

por base, sobretudo, as elaborações do espanhol José Manuel Esteve Zaragoza, 

para o mal-estar docente, e do português Saul Neves de Jesus, para o bem-estar 

docente. Assim, concebem mal-estar docente como efeitos permanentes negativos, 

que afetam a “personalidade” do professor, como resultado das condições 

psicológicas e sociais em que exerce a docência, devido à mudança social 

acelerada no campo das práticas sociais mais amplas; e o bem-estar docente, como 

o outro lado da moeda. 

Contudo, a maneira de conceber mal-estar e bem-estar como um fenômeno 

de duas faces, sem a consideração de categorias como contradição e totalidade, 

conforme se verificou nos trabalhos, com exceção de uma dissertação, favoreceu o 

entendimento de um fenômeno que pode ser cindido e sobreposto. Ou seja, pode-se 

superar o mal-estar pelo bem-estar, sem levar em conta as inúmeras mediações que 

aí se interpõem. 

Retomando o que disse, o mal-estar e o bem-estar docente constituem a 

subjetividade docente de forma contraditória e dinâmica, isto é, o docente, 

continuamente, estará vivenciando em suas práticas, estados, alternados ou não, de 

mal e bem-estar. Além disso, considerando as contradições internas das “faces” do 

fenômeno, também o mal-estar pode se constituir em fonte de bem-estar ao sujeito 

que o percebe como sinal de sua “boa consciência” de classe. E vice-versa, ao 

sujeito que se dá conta de seu egoísmo e indiferença ao outro. 

Os sentidos construídos nas dissertações e teses seguem em direções 

diferentes. As teses, mais recentes, originam-se num mesmo programa e possuem 

orientadores e examinadores comuns ou que comparecem regularmente nas 
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bancas. Seus autores declaram a intencionalidade de focalizar o bem-estar docente, 

pautando suas investigações no campo da Psicologia Positiva. Buscam 

exemplaridade com sujeitos ou práticas, visando a enfatizar-se o lado positivo da 

vida e das ações. Desse modo, a face do mal-estar deve ser “virada para baixo”, 

ocultar-se sob a sombra, para que a face alegre e positiva do bem-estar reflita e 

espalhe boas imagens e disposições para a docência. Com isso, pouca atenção foi 

dada às mudanças que incidiram sobre a prática universitária e o trabalho do 

professor. 

A importância conferida às mudanças políticas e educacionais que ocorreram 

nos anos 1990 e nos subsequentes, nesta tese, firma-se na compreensão, repito, de 

que estas se relacionam diretamente com as forças produtivas que condicionam 

modos de ser, de fazer, de pensar e de contrair relações, que, por sua vez, atuam 

no sentido da manutenção ou transformação do modo de produção material. 

Portanto, compreender as mudanças como constitutivas da totalidade e seus 

impactos na vida dos professores é uma necessidade para a construção das 

condições que poderão transformar as relações sociais e de trabalho que se 

estabelecem de acordo com essas forças produtivas. 

Da forma como a temática foi abordada pelos autores das teses, pode-se 

inferir que ter-se-iam esgotadas as possibilidades contestatórias da pesquisa sobre 

o mal-estar docente. Não é o que defendo. Ao contrário, defendo que o mal-estar 

docente é o que pode constituir a voz contestatória, lembrando Cury (2007), que a 

transformação exige, necessita de insatisfação em relação ao presente, certa 

urgência de mudança que instigue, impulsione as forças sociais à ação. Por isso, 

defendo que o mal-estar docente é ainda um recurso de resistência ao estabelecido, 

potência que pode desestabilizar a ordem imposta. 

Os autores das dissertações, por sua vez, não intencionaram abordar uma ou 

outra face do fenômeno, o que favoreceu que articulassem, em alguma medida, o 

mal-estar docente às mudanças que vinham ocorrendo no campo político e 

educacional e que já se mostravam visíveis nas práticas das instituições de ensino 

superior. 

Entretanto, a fragilidade metódica verificada e a ausência de um 

posicionamento epistemológico claro inviabilizaram que se realizasse a crítica e se 

superasse a simples descrição, comprometendo não só o caráter científico das 

pesquisas como seu sentido de práxis. Por isso, se afirmou que a pesquisa carece 
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de explicitar o posicionamento epistemológico e político, posto que omiti-lo 

compromete a pesquisa com o estabelecido. Apenas a dissertação que realizou uma 

análise na perspectiva dialética, possibilitando a compreensão do mal-estar a partir 

das categorias de totalidade e contradição, permitiu construir o sentido de docência 

como práxis. 

Essa fragilidade teórico-metodológica se refletiu nas proposições de 

enfrentamento ao mal-estar docente e de construção ou reforço do bem-estar 

docente. 

Nas teses defendeu-se a possibilidade de construção de uma “subjetividade 

alternativa”, tendo em vista a felicidade, por meio de processos formativos que se 

dariam, tomando o sujeito como protagonista de sua formação, pela “boa 

exemplaridade”, cujo objetivo é formar o docente “resiliente”. 

Ao defenderem a possibilidade de construção de uma subjetividade 

alternativa (entenda-se resiliente) e como fruto da vontade e esforço do sujeito, ao 

secundarizarem os fatores de ordem externa que contribuem para a produção do 

mal-estar, os autores reforçam o discurso da responsabilidade e do protagonismo 

docente para realizar com êxito todas as demandas externas e as suas próprias. O 

sentir-se mal ou bem na docência, segundo os sentidos discursivos analisados 

nessas teses, seria de responsabilidade do docente, cabendo a ele buscar, por 

mecanismos diversos, a reversão do mal-estar e a construção do bem-estar 

docente. 

À subjetividade resiliente corresponderia o que chamei “docência resiliente”. 

As características dessa subjetividade incluiriam disposições físicas e psicológicas 

para reagir, com flexibilidade e capacidade de recuperação, às adversidades, aos 

obstáculos e exigências que sobrevêm ao docente no mundo em transformação. 

Incluiriam também o cuidado pessoal, o autoconhecimento, a abertura ao novo, 

entre outros. Estas disposições seriam aceitáveis não estivessem elas associadas 

com a ideia de adaptação. 

Esta afirmação o faço, considerando a ausência de posicionamentos 

epistemológicos e políticos claros em relação à sociedade de classes. O sentido de 

“preparação” e enfrentamento remete a uma postura não contestatória ou 

reivindicativa de transformações no campo educacional, mas de ajustamento. Por 

isso, poder-se-ia afirmar que ela vai ao encontro do ideário formativo emanado das 

políticas de profissionalização docente, em que se propugna a constituição de um 
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docente “responsável, competente”, comprometido com seu “cliente”, eficiente para 

atender às demandas da instituição e que, ainda, “desenvolveria motivação 

individual para o trabalho”, “colaborador, parceiro, engajado” nas causas dos 

interesses dos grupos dominantes. 

Quanto às propostas de formação, estas não evidenciam um projeto que 

expresse interesses e valores de uma educação para a práxis, para a transformação 

das relações sociais capitalistas. Ainda que apresentem aspectos relevantes – como 

a consideração da formação integral do sujeito; formação geral e ao longo da vida, 

que procura dar conta do todo formativo do sujeito – não explicitam o compromisso 

com a transformação social no sentido da práxis. Trazem implícito o entendimento 

de que essa formação proverá a sociedade do sujeito ideal que ela reclama para 

responder afirmativamente às transformações em curso. 

A negação dessa docência resiliente como práxis se fundamenta na 

concepção de que a práxis educativa exige que a realidade seja interrogada e 

contestada. Exige-se alguma “infelicidade” para que não se percam de vista os 

“grilhões” que obrigam os docentes à “servidão voluntária”. A práxis, repito, não 

condiz com a adaptação ou ajustamento. Ela é sempre inquieta e contestatória. Do 

contrário, não é práxis, é tarefa, simples função, “serviço especializado” para atender 

ao que o mercado requer da educação concebida como serviço. 

Ao contrário dessa docência, pude construir outro sentido no diálogo com as 

dissertações, sobretudo a que realiza o movimento dialético e crítico do pensamento 

na busca do conhecimento do real: a docência que denominei “contestatória”. 

A autora da referida dissertação dá testemunho, pela voz de seus sujeitos, de 

uma docência real e concreta na universidade, que se contrapõe à lógica 

naturalizante da realidade sob o capitalismo e desintelectualizante do professor. Por 

meio de sua práxis, o docente demarca seu campo de luta em favor da 

transformação das relações sociais que se estabelecem sob o capitalismo e as 

regras do mercado. 

Esta docência, ao contrário da resiliente, é inconformada, “reclamante”, 

“queixosa”, denunciante, combativa. Mas não é paralisada ou paralisante. Ela faz o 

que tem que ser feito, realiza a pesquisa, o ensino, faz extensão, enfrenta salas 

lotadas, preenche relatórios, faz orientações, estabelece vínculos com alunos e 

pares, participa dos processos licitatórios para obtenção de recursos. Mas o faz, 

consciente da exploração a que está submetida e de que a luta deve ser travada 
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coletivamente, em associações e sindicatos, reconhecendo que só coletivamente é 

possível resistir e transformar sua realidade. Ela não é individualista, competitiva; é, 

antes, solidária, busca sentido na associação, é politizada, sabe por quem luta, 

reconhece a causa de classe. 

Estou usando o termo docência e não docente a fim de não resvalar para uma 

caracterização idealizada de docente. É preciso manter clareza de que o docente 

que se posiciona na resistência, no combate e na contestação, é sujeito histórico, de 

contradições, dialético. Carrega muitos “eus”, que, continuamente, se conflitam. É 

um sujeito que encarna o mal-estar e o bem-estar docente como reverberações da 

luta política na defesa da educação orientada para a mudança social, na 

concreticidade do “mundo real”. 

Essa docência contestatória constitui a práxis docente, construída pelo 

coletivo de docentes que assumem, com suas vidas, com dor e alegria, o 

compromisso pela educação como prática social humanizante e humanizadora. 

Essa é a posição política que assumo ao compreender a docência como 

práxis. Em tempos de desapropriação da subjetividade e de domesticação das 

consciências, fico com a lucidez de Saramago (2004, s/p): “Não há nenhum caminho 

tranquilizador à nossa espera. Se o queremos, teremos de construí-lo com as 

nossas mãos", e, acrescentaria, com a nossa voz. 

E mesmo que o construamos e que nos pareça “tranquilo”, haveremos 

sempre de abismos transpor e de pontes erguer. Em se tratando desta pesquisa, o 

caminho foi construído e atravessado até onde se pôde chegar. O real se mostrou 

na travessia, como diz o Rosa. É na travessia que se alcança o concreto pensado. 

Mas é importante deixar bem explicado: 

 

A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes 

podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. Quando o 

visitante sentou na areia da praia e disse: “Não há mais o que ver”, saiba 

que não era assim. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É 

preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na 

primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite, com o sol 

onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a 

pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar 

aos passos que foram dados, para repetir e para traçar caminhos novos ao 

lado deles. É preciso recomeçar a viagem. Sempre. 

(José Saramago) 
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professoras em uma escola pública de Uberlândia - MG. 2009. 132 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, 2009. 
 
29. RODRIGUES, Janete Aparecida. O mal-estar docente: trabalho, saúde e educação. 2009. 152 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade do Oeste de 
Santa Catarina, Chapecó - SC, 2009. 
 

2008 
 
30. BARROSO, Betânia Oliveira. Para além do sofrimento: uma possibilidade de compreensão do mal-estar 

docente. 2008.  210 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Universidade de Brasília, Brasília - DF, 2008. 
 
31. BRITTO, Katia Maria. Múltiplos olhares sobre o mal-estar e bem-estar docente de uma escola da rede 
municipal de Porto Alegre. 2008. 92 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação 

em Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, 2008. 
 
32. CANOVA, Karla Rejane. Estresse ocupacional e os valores organizacionais: a percepção dos 

professores de ensino médio da rede pública de ensino do Distrito Federal. 2008. 100f. Dissertação (Mestrado 
em Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Católica de Brasília, Brasília - DF, 
2008. 
 
33. FERNANDES, Ricardina Reis. A insatisfação no trabalho docente: uma das faces do mal-estar na 

contemporaneidade. 2008. 162 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, 2008. 
 
34. GERBER, Anabel Priebe de Souza. O bem-estar na docência: o cuidado em si através da arte. 2008. 143 

f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, 2008. 
 
35. GONÇALVES, Cecy Maria Martins Marimon. Escola pública: bem-estar docente, mal-estar docente e 

gênero. 2008. 117 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, 2008. 
 
36. MARONESI, Viviana da Rosa Deon. Do mal-estar à ação: reflexões em torno de uma experiência 

pedagógica em Educação Física. 2008. 152 f. Dissertação (Mestrado em Educação nas Ciências) – Programa 
de Pós-Graduação em Educação nas Ciências. Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul, Ijuí - 
RS, 2008. 
 
37. OLIVEIRA, Maria Zélia. A síndrome de Burnout e o bem-estar subjetivo de professores do Ensino 
Médio cidade de Manaus-AM. 2008. 100 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-

Graduação em Educação, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB, 2008.  
 
38. SAMPAIO, Adelar Aparecido. Programa de apoio ao bem-estar docente: construção profissional e cuidar 

de si.  2008. 135 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, 2008. 
 
39. VIANA, Claudio Pires. O educador – angústia e liberdade: uma leitura ontológica, fenomenológica do 

sentido de ser educador em tempo de mal-estar docente. 2008. 183 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia - GO, 2008. 
 

2007 
 
40. BERANGER, Mauricio. Profissionalidade e identidade profissional do professor de matemática: o 

fenômeno do mal-estar docente e suas implicações. 2007.110 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Programa de Pós-Graduação em Educação. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo - SP, 
2007. 
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41. MARQUES, Soraia Nunes. Formação de professores felizes: evitando a síndrome de Burnout. 2007. 104 

f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual 
de Maringá, Maringá - PR, 2007. 
 
42. PASCHOALINO, Jussara Bueno de Queiroz. Matizes do mal-estar dos professores do ensino médio. 

2007. 276 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte - MG, 2007. 
 
43. VALENTE, Luiz Eduardo. Bem-estar subjetivo e bem-estar no trabalho em profissionais de Educação 
Física. 2007. 70 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia da Saúde) – Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Saúde, Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo - SP, 2007. 
 

2006 
 
44. AGUIAR, Rosana Marcia Rolando. Sofrimento psíquico de professores: uma leitura psicanalista do mal-

estar. 2006. 171 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 
Universidade Católica de Brasília, Brasília - DF, 2006. 
 
45. LEVY, Gisele Cristine Tenório de Machado. Avaliar a síndrome de Burnout em professores da rede 
pública de ensino. 2006. 110 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, 2006. 
 
46. LIMA, Maria Almeida de Araújo. Reflexões sobre a saúde do educador: um estudo de caso. 2006.150 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de 
Alagoas, Maceió - AL, 2006. 
 
47. MIRANDA, Margarete Parreira. Sobre a “criança-problema” e o mal-estar do professor.  2006. 210 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte - MG, 2006.  
 

2005 
 
48. BATISTA, Osny. Profissão docente: o difícil equilíbrio entre saúde e adoecimento. 2005. 145 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis - SC, 2005. 
 
49. OLIVEIRA, Camila Alberto Vicente de. Formação de professores: identidade e “mal-estar docente”. 2005. 

150 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 
Estadual Paulista, Presidente Prudente - SP, 2005. 
 
50. PECCE, Samantha Angélica Pasa. A interferência da dor e do mal-estar docente no processo ensino-
aprendizagem. 2005. 90 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo - RS, 2005.  
 

2004 
 
51. MOOG PINTO, Marinalva Linda. 2004. O professor: identidade, crise profissional e transição no saber-

fazer. 2004. 158 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo - RS, 2004.  
 
52. ZACCHI, Marilucy Silveira de Souza. 2004. Professores(as): trabalho, vida e saúde. 2004. 125 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis - SC, 2004.  
 

2003 
 
53. DIAS, Adriana Elisabete. A atuação do professor na contemporaneidade: uma escrita do seu mal-estar. 

2003. 147 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo - SP, 2003. 
 
54. NOAL, Ingrid. Manifestação do mal-estar docente na vida de professoras do ensino fundamental: um 

estudo de caso. 2003. 230 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria - RS, 2003. 
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55. ROMUALDO, Eliane Maria Ferreira. 2003. 120 f. A emergência de perspectivas multidimensionais para 
a educação: investigando a saúde física e emocional do professor frente aos desafios e conflitos do trabalho 

docente. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 
Federal de Alagoas, Maceió - AL, 2003. 
 

2002 
 
56. MORAIS NETO, Alberto da Silva. O mal-estar docente: uma investigação numa escola da periferia de 

Araraquara. 2002. 95 f. 2002. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, Araraquara - SP, 2002. 
 

2001 
 
57. GIACON, Beatriz di Marco. Caminho para se repensar a formação de professores: síndrome de burnout. 

2001. 150 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo - SP, 2001. 
 
58. LIMA, Mônica Annes de. "Então, eu caí no magistério”: o mal-estar docente e a psicanálise. 2001. 149 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, 2001.  
 
59. PEPE, Ana Laura. Subjetividade e docência: uma abordagem psicanalítica do mal estar docente. 2001. 

101 f. Dissertação (Mestrado em Teoria Psicanalítica) – Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, 2001. 
 

2000 
 
60. CARVALHO, Antônia Dalva França. Mal-estar ocupacional docente: stress e burnout em professores. 

2000. 153 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 
Federal do Piauí, Teresina - PI, 2000. 
 
 
 
 
 

TESES –  4 
 

2011 
 
1. BOTH, Jorge. Bem-estar do trabalhador docente em Educação Física. 2011. 248 f. Tese (Doutorado em 

Educação Física) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis - SC, 2011.  
 

2007 
 
2. ARANDA, Silvana Maria. Um olhar implicado sobre o mal-estar docente. 2007. 149 f. Tese (Doutorado em 

Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre - RS, 2007. 
 

2005 
 
3. LAPO, Flavinês Rebolo. O bem-estar docente: limites e possibilidades para a felicidade do professor no 

trabalho. 2005. 147 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-graduação em Educação, 
Universidade de São Paulo, São Paulo - SP, 2005.  
 

1999 
 
4. NEVES, Mary Yale Rodrigues. 1999. 276 f. Trabalho docente e saúde mental: a dor e a delícia de ser 

(tornar-se) professora. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) – Instituto de Psiquiatria, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, 1999. 
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EDUCAÇÃO SUPERIOR – 17 dissertações e 10 teses 

 

DISSERTAÇÕES - 17 
 

2011 
 
1. ANSELMO, Aline Cristina. Psicanálise e Educação: o mal-estar do professor universitário na atualidade. 

2011.  97 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba - PR, 2011. 
 
2. COELHO, Márcia Maria da Costa Martins. Qualidade de vida no trabalho dos docentes da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). 2011. 110 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Gestão da Educação 

Superior) – Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior, Universidade Federal 
do Ceará, Fortaleza - CE, 2011. 
 
3. POLLIZI FILHO, Angelo.  O impacto de bem-estar no trabalho e de capital psicológico sobre intenção 
de rotatividade: um estudo com professores. 2011. 122 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – 

Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade Metodista de São Paulo, São Paulo - SP, 2011. 
 

2010 
 
4. GOMES, Maria Olina. Relações e condições do trabalho docente universitário em um contexto de 
mercantilização da educação na rede de ensino superior privado em Goiás. 2010. 147 f. Dissertação 

(Mestrado em Sociologia) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia - GO, 2010. 
 
5. MOZINI, Angela de Freitas. Motivação e satisfação no trabalho docente em uma instituição de ensino 
superior particular: estudo de caso. 2010. 99 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-

Graduação em Educação, Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente - SP, 2010.  
 

2009 
 
6. ALVES, Joemar Braga. A qualidade de vida no trabalho dos professores em uma instituição particular 
de ensino. 2009. 99 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão) – Programa de Pós-Graduação em 

Sistemas de Gestão, Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, 2009.  
 
7. FREITAS, Maria Virginia Teixeira de. As políticas da Capes e seus impactos no trabalho do professor 
do stricto sensu. 2009. 264 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte - MG, 2009. 
 

2008 
 
8. AMARAL, Nilo de Andrade do.  Comprometimento organizacional e bem-estar subjetivo: um estudo com 

professores universitários. 2008. 146 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador - BA, 2008. 
 
9. ANDRADE, Rayana Santedicola. Comprometimento e entrincheiramento na carreira profissional de 
professores universitários: examinando suas relações com o bem-estar subjetivo. 2008. 146 f. Dissertação 

(Mestrado em Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal da Bahia, 
Salvador - BA, 2008. 
 
10. LEAL, Aline Luisa de Andrade. Bem-estar no trabalho entre docentes universitários: estudo de caso em 

uma IES pública. 2008. 91 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Núcleo de Pós-Graduação em 
Administração, Universidade Federal da Bahia - BA, 2008.   
 
 

2004 
 
11. LINKEIS, Rita de Cássia Mercedes Brunelli Barroso. A constituição da subjetividade de professores 
universitários de instituições privadas: uma abordagem sócio-histórica. 2004. 174 f. Dissertação (Mestrado 

em Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade São Marcos, São Paulo - SP, 2004.  
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12. PEREIRA, Tatiana Domingues. O Professor e o Estresse - Um Estudo em Uma Instituição de Ensino 

Superior. 2004. 169 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Mestrado Profissional em 
Administração, Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo - MG, 2004.  
 
13. VASCONCELOS, Anselmo Ferreira. Contribuições ao estudo do marketing interno: aplicação no 

ambiente de ensino superior. 2004. 130 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Administração, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo - SP, 2004.  
 

2003 
 
14. LEÃO, Cleri Becher de Mattos. Entre o bem e o mal-estar docente: um retrato de professores do Ensino 

Superior Privado. 2003. 100 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa - PR, 2003.   
 
15. SOUZA FILHO, Olmiro Cezimbra. O professor de medicina no contexto do mal-estar docente. 2003. 74 

f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de 
Santa Maria, Santa Maria - RS, 2003. 
 

2001 
 
16. COSTA, Fátima Terezinha Lopes da. Implicações do mal-estar docente: estudo comparativo entre 

professores e professoras da Universidade de Cruz Alta/RS. 2001. 203 f. Dissertação (Mestrado em Educação) 
– Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria - RS, 2001.  
 

1999 
 
17. PAIVA, Kely César Martins de. Qualidade de Vida no Trabalho e Stress de Profissionais Docentes: uma 

comparação entre o público e o privado. 1999. 185 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de 
Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte - MG, 1999. 
 
 
 
 

TESES – 10 
 

2011 
 
1. OLIVEIRA, Siderlene Muniz. O trabalho representado do professor de pós-graduação de uma 
universidade pública. 2011. 260 f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem) – 

Programa de Pós-Graduação em Linguística aplicada e Estudos de Linguagem, Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo - SP, 2011. 
 

2010 
 
2. HASHIZUME, Cristina Miyuki. Saúde e docência: a busca incessante pela vida-estudo com professores 

universitários de uma universidade pública. 2010. 162 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de 
Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo - SP, 2010. 
 

2009 
 
3. FOSSATTI, Paulo. A produção de sentido na vida de educadores: por uma logoformação. 2009. 272 f. 

Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, 2009. 
 
4. GONÇALVES, Josiane Peres. O perfil profissional e representações de bem-estar docente e gênero em 
homens que tiveram carreiras bem-sucedidas no magistério. 2009. 233 f. Tese (Doutorado em Educação) 

– Programa de Pós-Graduação em Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre - RS, 2009. 
 
5. WEBER, Sueli Wolff. Uma investigação acerca dos fatores que contribuem para o mal-estar e o bem-
estar dos professores que trabalham com EaD. 2009. 163 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de 

Pós-Graduação em Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, 2009. 
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2007 
 
6. FERNANDES, Geani Farias Machado. Qualidade de vida: representações sociais de docentes de 
enfermagem. 2007.  220 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis - SC, 2007. 
 

2006 
 
7. TIMM, Edgar Zanini. O bem-estar na docência: dimensionando o cuidado de si. 2006. 261 f. Tese 

(Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, 2006. 

2005 
 
8. SUCUPIRA, Talman. Flexibilização: impactos nas relações de trabalho dos professores do ensino superior 

da rede privada em São Paulo. 2005. 146 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo - SP, 2005. 
 

1995 
 
9. MONACI, Eliana Mara. A vivência de felicidade e bem estar de professores no ambiente universitário. 

1995. 163 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo - 
SP, 1995. 
 

1993 
 
10. PEREIRA, Carlos Americo Alves. Um estudo da qualidade de vida universitária entre docentes da 
Universidade Federal de Rio de Janeiro – Praia Vermelha. 1993. 175 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – 

Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo - SP, 1993. 
 

 



 

APÊNDICE B 
 
 

LISTA DE DISSERTAÇÕES E TESES – EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
 

EDUCAÇÃO SUPERIOR = 27 Trabalhos 
 

 
ADMINISTRAÇÃO = 5 

 
1. POLLIZI FILHO, Angelo.  O impacto de bem-estar no trabalho e de capital psicológico sobre intenção 
de rotatividade: um estudo com professores. 2011. 122 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – 

Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 
Campo - SP, 2011. 
 
2. LEAL, Aline Luisa de Andrade. Bem-estar no trabalho entre docentes universitários: estudo de caso em 

uma IES pública. 2008. 91 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Núcleo de Pós-Graduação em 
Administração, Universidade Federal da Bahia - BA, 2008.  
 
3. VASCONCELOS, Anselmo Ferreira. Contribuições ao estudo do marketing interno: aplicação no 

ambiente de ensino superior. 2004. 130 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Administração, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo - SP, 2004. 
 
4. PEREIRA, Tatiana Domingues. O Professor e o Estresse - Um Estudo em Uma Instituição de Ensino 

Superior. 2004. 169 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Mestrado Profissional em 
Administração, Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo - MG, 2004. 
 
5. PAIVA, Kely César Martins de. Qualidade de Vida no Trabalho e Stress de Profissionais Docentes: uma 

comparação entre o público e o privado. 1999. 185 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de 
Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte - MG, 1999. 
 

CIÊNCIAS SOCIAIS = 1 
 
6. SUCUPIRA, Talman. Flexibilização: impactos nas relações de trabalho dos professores do ensino superior 

da rede privada em São Paulo. 2005. 146 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais). Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo - SP, 2005.  
 

EDUCAÇÃO = 9 
 
7. MOZINI, Angela de Freitas. Motivação e satisfação no trabalho docente em uma instituição de ensino 
superior particular: estudo de caso. 2010. 99 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-

Graduação em Educação, Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente - SP, 2010.  
 
8. FREITAS, Maria Virginia Teixeira de. As políticas da Capes e seus impactos no trabalho do professor do 
stricto sensu. 2009. 264 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte - MG, 2009. 
 
9. FOSSATTI, Paulo. A produção de sentido na vida de educadores: por uma logoformação. 2009. 272 f. 

Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, 2009.  
 
10. GONÇALVES, Josiane Peres. O perfil profissional e representações de bem-estar docente e gênero 
em homens que tiveram carreiras bem-sucedidas no magistério. 2009. 233 f. Tese (Doutorado em 

Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre - RS, 2009.  
 
11. WEBER, Sueli Wolff. Uma investigação acerca dos fatores que contribuem para o mal-estar e o bem-
estar dos professores que trabalham com EaD. 2009. 163 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de 

Pós-Graduação em Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, 2009. 
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12. TIMM, Edgar Zanini. O bem-estar na docência: dimensionando o cuidado de si. 2006. 261 f. Tese 

(Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, 2006. 
 
13. LEÃO, Cleri Becher de Mattos.  Entre o bem e o mal-estar docente: um retrato de professores do Ensino 

Superior Privado. 2003. 100 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em 
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