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RESUMO 

 
 

Esta pesquisa tem como objetivo realizar um estudo sobre a saúde do trabalhador 

docente. Procuramos entender as relações que podem se estabelecer entre a organização 

do trabalho e o sofrimento psíquico. Para revelar certos sofrimentos que, na verdade, 

foram negligenciados até hoje pelos estudos sobre o trabalho, nós procuraremos analisar 

aquilo que, no afrontamento do trabalhador com sua tarefa, põe em perigo sua vida 

mental e, sobretudo, a vivência dos trabalhadores em relação à saúde e em relação à 

doença. Trata-se de estudar os casos de trabalhadores docentes que foram levados ao 

absenteísmo (licença médica, afastamento ou abandono do trabalho). As contribuições 

da Escola Dejouriana acerca da análise da relação prazer, sofrimento e trabalho, 

abordando os processos psicossociais que interferem nos indivíduos e nas organizações, 

são  norteadoras deste estudo. A partir das pesquisas e ideias de Christophe Dejours se 

constitui um ramo de pesquisa, a Psicodinâmica do Trabalho. O trabalho docente 

tornou-se um dos pontos principais de concentração de pressões sobre o trabalhador. 

Além de suas funções docentes, os professores devem preocupar-se com sua carreira, 

sua segurança e seu salário. São profissionais sobrecarregados que tem pouco tempo 

para investir em sua qualificação e realização profissional. Os índices de absenteísmo 

são crescentes e causados pelo desequilíbrio que a organização do trabalho exerce sobre 

a saúde do trabalhador. Realizamos entrevistas semiestruturadas com professores da 

educação básica. Nosso trabalho de campo foi realizado em duas escolas da rede pública 

estadual em Goiânia. Coletamos narrativas sobre a prática da atividade docente. A 

análise das narrativas foi elaborada a partir dos conceitos da psicodinâmica do trabalho. 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: trabalho docente, saúde mental, psicodinâmica do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to conduct a study on the health of the teaching work. We seek to 

understand the relationships that can be established between the organization of work 

and psychological distress. To reveal certain sufferings which actually have been 

neglected so far in studies on work, we try to analyze what, in their confrontation with 

the worker task, endangers their mental life and, above all, the experience of workers in 

relation to in relation to health and disease. It is studying the cases of teaching workers 

who were taken to the absenteeism (license or abandonment of the work). The 

contributions of the Christophe Dejours about the analysis of the pleasure, suffering and 

work, the psychological and social processes that affect on individuals and 

organizations are guiding this study. From the research and ideas of Christophe Dejours 

constitutes a branch of research, the psychodynamics of work. Teaching work became 

major concentration points of pressure on the worker. Besides his teaching duties, 

teachers should worry about your career, your security and your salary. Are overworked 

professionals who have little time to invest in their training and professional 

achievement. The absenteeism rates are increasing and that the imbalance caused by the 

organization of work has on the health of workers. We conducted semi-structured 

interviews with teachers of basic education. Our fieldwork was conducted in two public 

schools in Goiania. Collect narratives about the practice of teaching activity. The 

analysis of the narrative was drawn from the concepts of psychodynamic work. 

 
Key words: teaching work; mental health; psychodynamics of work. 
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_____________________ 

INTRODUÇÃO 

 

 

O processo de reestruturação produtiva mudou o perfil do trabalho e dos 

trabalhadores e trouxe inovações tecnológicas e novos modelos gerenciais para o mundo 

do trabalho. Em decorrência deste processo existe na atualidade uma intensificação do 

trabalho (aumento do ritmo, das responsabilidades e da complexidade). Ao mesmo 

tempo há o aumento do desemprego, do trabalho informal, mudanças nas formas do 

trabalho ampliando a precarização do trabalho.  

Como consequência aparecem no trabalho determinantes do processo saúde-

doença. A situação crítica que se configurou no mundo do trabalho a partir dos anos 

1970 pode ser considerada uma das maiores modificações porque passou o mundo do 

trabalho. O movimento operário e sindical sofreu o reflexo destas mudanças, o que 

resultou em modificações na sua estrutura.  Esta crise pode ser considerada uma 

repercussão do fim da URSS e a expansão do neoliberalismo, com a regressão do 

welfare state e da socialdemocracia.  

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho se refletiram na organização dos 

trabalhadores. Os anos de 1960 a 1970 podem ser definidos como um período de pleno 

emprego, onde o grupo operário se reconhecia e se autoidentificava como classe. Dentro 

do grupo operário, aqueles que exerciam o papel de militantes eram respeitados e 

valorizados. No taylorismo também prevalecia uma organização técnica do trabalho e os 

sindicatos operários ainda se encontravam articulados. Com a implantação do “modelo 

japonês” (toyotismo), a partir dos anos 1980, ocorreram mudanças na condição operária 

e as relações de trabalho foram desestabilizadas. O modelo taylorista e fordista de 

produção foram substituídos pelas várias formas da acumulação flexível. A classe 

trabalhadora sofreu a partir da década de 1980 uma perda de expressão política. 

Neste contexto, o trabalho docente sendo um trabalho do setor de serviços, 

portanto não industrial, também se torna um trabalho com forte pressão sobre o 

trabalhador. Além de suas funções docentes, os professores devem preocupar-se com 

sua carreira, sua segurança e seu salário. São profissionais sobrecarregados que tem 

pouco tempo para investir em sua qualificação e realização profissional.  
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O processo de desgaste físico e emocional em decorrência do trabalho pode 

resultar no afastamento dos professores de suas atividades profissionais por longos 

períodos de tempo. Atualmente, os transtornos mentais tem sido os principais 

causadores do afastamento do trabalho e fator de risco para a saúde mental dos 

docentes. O estresse ocupacional (também denominado síndrome de burnout) é 

desencadeado por vários motivos, dentre eles a insatisfação profissional, o baixo 

rendimento no trabalho, o absenteísmo e doenças ocupacionais, dentre outros motivos.  

As doenças do trabalho são consideradas pela Organização Mundial da Saúde como 

multifatoriais. 

Os índices de absenteísmo são crescentes e causados pelo desequilíbrio que a 

organização do trabalho exerce sobre a saúde do trabalhador. As licenças médicas, a 

reposição de funcionários, transferências, novas contratações, novos treinamentos são 

cada vez mais frequentes no âmbito do trabalho docente.  

O posicionamento no mercado de trabalho representa um marco para a 

construção da vida adulta, para a constituição de uma rede social, para o 

reconhecimento de ser alguém capaz. Há casos em que o trabalho é favorável ao 

equilíbrio mental e à saúde do corpo. Mas aqui analisamos as situações em que a 

organização do trabalho exerce sobre o trabalhador, uma ação específica, cujo impacto é 

o desgaste do aparelho psíquico.  

Pretendemos revelar um sofrimento não reconhecido, provocado pela 

organização do trabalho. Este sofrimento gera estratégias defensivas, desenvolvidas 

pelo sujeito para suportar as pressões do seu trabalho e continuar em atividade. Não 

existem psicoses de trabalho, nem neuroses do trabalho. Apenas algumas interpretações 

simplistas atribuem à sociedade a causa de todos os transtornos mentais. Os transtornos 

psíquicos dependem da estrutura da personalidade. Mas o momento em que ocorrem as 

doenças tem ligação com a realidade que o sujeito está vivendo. Na relação trabalhador 

versus organização do trabalho existe a presenças de fatores estressantes: a fadiga, a 

frustração e a própria organização do trabalho. Esses fatores favorecem as 

descompensações psiconeuróticas, podendo levar o trabalhador docente ao absenteísmo.  

No cenário atual, há uma ausência de espaço para a discussão sobre a relação 

entre trabalho e saúde mental. Os transtornos mentais resultantes do trabalho são 
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considerados casos individuais e não como consequências dos modelos de gestão 

vigentes, principalmente, a partir do século XX. Os novos modelos de gestão com o 

trabalho informal, precário e um retorno às condições de trabalho análogas à escravidão 

trouxeram um aceleramento do processo de adoecimento no trabalho.  

No mundo do trabalho hoje existem vários processos contraditórios. As 

transformações mais recentes ocorreram nas situações de trabalho dentro das empresas, 

como a incompreensão, o assédio moral como instrumento de gestão, maior demanda 

dos trabalhadores por serviços de saúde, aumento das manifestações somáticas e 

psíquicas. Há também o aumento das histórias de violência psicológica no trabalho, 

vividas de forma solitária. Os colegas de trabalho tornam-se competidores e inimigos. 

As queixas dos trabalhadores sobre todo esse panorama são, muitas vezes, 

incompreensíveis para familiares e amigos. Levando o trabalhador ao sofrimento 

solitário e incompreendido. 

No Ministério da Saúde ocorre uma discussão sobre trabalho e saúde mental 

com o objetivo de implementar um protocolo de atenção à saúde mental do trabalhador. 

A proposta é construir uma rede de atendimento em saúde mental e trabalho aos 

pacientes usuários do Sistema Único de Saúde.  Uma das iniciativas do Ministério da 

Saúde foi a criação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CERESTs).  

Neste trabalhamo buscamos analisar a tendência de importar o modelo do setor 

privado para o setor público. A ideologia gerencialista se espalha por todas as esferas da 

vida social. Sua origem é o setor privado, mas tem sido largamente introduzida no setor 

público. Os modelos gerencialistas empresariais estão sendo largamente aplicados na 

administração da instituição escolar. 

 Devemos considerar que princípios morais e éticos devem estar presentes no 

setor público e privado e que alguns valores do setor público que deveriam ser mantidos 

se chocam com os princípios do setor privado. A manutenção da ética no setor público é 

um desafio para o Estado e para a sociedade, considerando a importância do papel das 

organizações públicas na defesa dos direitos dos cidadãos.  

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma: primeiramente 

apresentamos a contextualização teórica com os conceitos norteadores da pesquisa; em 

seguida temos a descrição do percurso metodológico com dados das escolas estaduais 
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que foram o campo de pesquisa; o terceiro e último capítulo traz as narrativas dos 

entrevistados; finalizamos com as considerações finais.  

No primeiro capítulo realizamos a contextualização teórica com uma breve 

introdução à psicodinâmica do trabalho e a definição de organização do trabalho, de 

acordo com a obra de Chistophe Dejours. Utilizamos da psicodinâmica do trabalho 

conceitos-chave como “estratégias defensivas”, “inteligência prática”, “teoria do 

reconhecimento”, “julgamentos de beleza e utilidade”, “banalidade do mal” e 

“organização do trabalho”. Todos esses conceitos são desenvolvidos por DEJOURS 

desde a obra “A loucura do trabalho”.  

Trabalhamos mais detalhadamente entre estes conceitos o de organização do 

trabalho e as dimensões “sincrônica” e “diacrônica”, onde se realiza o choque entre os 

determinantes do trabalho e a individualidade do trabalhador. A organização é vista da 

perspectiva da cultura organizacional como uma esfera cultural e simbólica. 

Apresentamos também ainda no primeiro capítulo uma reflexão sobre a 

especificidade da administração escolar. Destacamos como as técnicas administrativas 

gerais aplicadas nas empresas estão sendo mal adaptadas para a administração escolar 

desconsiderando as especificidades das instituições de ensino. A ideologia gerencialista 

domina a administração escolar.  

O segundo capítulo consiste em apresentar a metodologia utilizada na pesquisa 

e o percurso metodológico sobre a realização do trabalho de campo. Temos neste 

capítulo os dados em tabelas sobre os entrevistados e uma breve apresentação dos 

Projetos Político Pedagógicos das duas escolas que serviram de campo para a pesquisa.  

Sobre a Escola A e a Escola B fornecemos dados como: localização, o público com o 

qual trabalha, número de professores, número de funcionários administrativos e etc. 

Estão presentes neste capítulo dados sobre os entrevistados: formação, disciplinas que 

ministram, sexo, idade, estado civil, local de residência, quantidade de turmas, turnos 

em que trabalha, quantidade de horas-aula, motivo de afastamento, tempo de trabalho na 

área da educação, etc. Na parte teórica da metodologia temos uma breve explicação 

sobre a contribuição da sociologia clínica para as pesquisas qualitativas em sociologia. 

No terceiro capítulo apresentamos os resultados da pesquisa com trechos das 

entrevistas realizadas e comentários. Neste capítulo temos reflexões sobre questões que 
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se destacaram nas entrevistas como as estratégias defensivas, as relações de trabalho, o 

medo, a ansiedade, a hiperatividade profissional, o presenteísmo e o absenteísmo, etc.  

Trazemos também neste capítulo uma análise do Programa de Estímulo à 

Regência – Reconhecer instituído pela Secretaria de Estado da Educação do Governo de 

Goiás em 2012, como uma das ações do projeto “Pacto pela educação”. Outro tema 

trabalhado é a “psicodinâmica do reconhecimento” que trata dos julgamentos de 

utilidade e de beleza. Demonstramos que na ausência da avaliação, opera a 

psicodinâmica do reconhecimento, que é um processo inerente à organização do 

trabalho. 

Nas considerações finais nosso objetivo principal é compreender como entre a 

Psicodinâmica e a Sociologia do Trabalho, é possível perceber a estreita relação de 

saúde com trabalho. 
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Capítulo 1 – Contextualização teórica 

 

 

 
A psicodinâmica do trabalho 

 

 

 

A psicodinâmica do trabalho foi desenvolvida, inicialmente, como ampliação 

teórica da psicopatologia do trabalho. Análise psicodinâmica é um termo que pertence à 

teoria psicanalítica e se refere ao estudo dos movimentos psicoafetivos gerados pelas 

relações intersubjetivas e intrassubjetivas. Mais do que estudar apenas os transtornos 

mentais relacionados às situações de trabalho, a análise psicodinâmica das relações de 

trabalho tem uma abordagem abrangente e dinâmica que se refere às causas e às 

transformações do sofrimento dos trabalhadores vinculados à organização do trabalho.  

 Christophe Dejours e sua equipe realizaram estudos de situações concretas de 

trabalho, que são potencialmente geradoras de sofrimento psíquico. E construíram uma 

obra de referência sobre os processos psicossociais que interferem nos indivíduos e nas 

organizações. Esta corrente de pensamento se estabeleceu como referência nos estudos 

sobre saúde mental e trabalho pela qualidade da sua produção teórica, das suas 

formulações metodológicas e pela importância das suas descobertas. “Pouco a pouco, a 

psicodinâmica do trabalho constrói uma teoria própria, com profundas articulações com 

a sociologia teórica e a teoria social.” (DEJOURS, 2011, p. 227) 

Nestes estudos constataram que muitos trabalhadores, apesar da pressão, não 

adoeciam, mas ao contrário, desenvolviam estratégias defensivas para lidar com o 

sofrimento e continuar trabalhando. Constataram também que o trabalho é um elemento 

central para o desenvolvimento e construção da identidade. A partir destas constatações, 

a psicodinâmica do trabalho deixou de focar apenas o adoecimento e se voltou também 

para a normalidade, ampliando os estudos sobre a relação sofrimento/prazer no trabalho.  

Em segundo lugar, para abordar a relação trabalho-saúde mental, será 

necessária uma ruptura epistemológica suplementar. A psicopatologia 

tradicional baseada, como dissemos, no modelo da fisiopatologia das doenças 
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do corpo é dedicada, antes de mais nada, ao estudo das doenças mentais e da 

loucura. Ora, o campo de investigação que se trata de explorar aqui diz 

respeito a sujeitos que, apesar das pressões que devem enfrentar, conseguem 

evitar a doença e a loucura. Trata-se, portanto, de estudar um campo 

psicopatológico não ocupado pela loucura: aquele da normalidade. Por certo 

que a normalidade dos comportamentos não implica a ausência de 

sofrimento. E o sofrimento, além disso, não exclui o prazer. Isto quer dizer 

que a instrumentação metodológica e teórica deveria ser consideravelmente 

revista, apoiando-se sobre o que poderemos designar com o nome de 

psicopatologia da normalidade. (DEJOURS et AL, 2012, p. 47-48) 

 

Na abordagem psicodinâmica do trabalho, alguns pesquisadores realizam 

intervenções concretas em algumas situações de trabalho, o que é denominado “clínica 

do trabalho”. Estas intervenções colaboraram para a elaboração de conceitos e 

constituição teórica da psicodinâmica do trabalho. Estes conceitos tem origem na 

psicopatologia e na psicanálise, tendo sido discutidos por Freud em “O mal-estar na 

civilização”. Dejours se utiliza destes conceitos para analisar o trabalho e denomina 

desde 1990 a nova disciplina de psicodinâmica do trabalho. Alguns destes conceitos 

são: a teoria do reconhecimento, as estratégias defensivas e a construção da inteligência 

no processo de trabalho. 

A teoria do reconhecimento na análise psicodinâmica sugere que a retribuição 

esperada pelo indivíduo é de natureza simbólica (DEJOURS, 2011, p.85). Esta 

retribuição de natureza simbólica se manifesta pelo reconhecimento. O reconhecimento 

se manifesta de duas formas: reconhecimento no sentido de constatação e no sentido de 

gratidão. O primeiro refere-se ao “reconhecimento da realidade que representa a 

contribuição individual, específica à organização do trabalho” (DEJOURS, 2011, p.85). 

O segundo “reconhecimento no sentido de gratidão pela contribuição dos trabalhadores 

à organização do trabalho” (DEJOURS, 2011, p.85). O reconhecimento está relacionado 

aos julgamentos e dizem respeito ao trabalho realizado.  

Os julgamentos são realizados pelos atores constituintes da gestão coletiva da 

organização do trabalho. DEJOURS (2011) distingue dois tipos de julgamento: o de 

utilidade e o de estética. O julgamento de utilidade é aquele elaborado pelos 

supervisores hierárquicos e algumas vezes pelos clientes, sempre no sentido vertical. O 

julgamento de estética é aquele produzido pelos pares, colegas e membros de uma 

equipe, no sentido horizontal.  
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 O julgamento de utilidade – Julgamento da esfera da utilidade social e 

técnica das contribuições singulares e coletivas dos sujeitos na elaboração da 

organização do trabalho. É lançado pela hierarquia e traduz-se, 

eventualmente, por meio de bônus, promoções, aumentos salariais, 

adiantamentos. Este julgamento é de suma importância na busca da 

identidade do sujeito em sua aspiração de levar sua contribuição à empresa e 

à sociedade.  

 O julgamento de beleza – É um julgamento duplo. Uma primeira 

perspectiva diz respeito ao reconhecimento do esmero do trabalho do sujeito, 

em conformidade com as regras da arte. Há uma importância capital na busca 

da identidade do sujeito: é por esse reconhecimento que ele penetra e 

encontra seu espaço em um coletivo ou em uma comunidade. A segunda 

perspectiva consiste em atribuir aos sujeitos qualidades que os distinguem 

uns dos outros: originalidade, engenhosidade, ou seja, tudo o que possa 

diferenciar os membros do coletivo. É neste nível que ocorre a questão da 

identidade singular stricto sensu nas relações intersubjetivas de trabalho. 

Quem está habilitado para exercer este julgamento? As pesquisas mostram 

que a hierarquia não está apta para o exercício desta forma de 

reconhecimento, que só tem sentido se proveniente daqueles que conhecem a 

execução das tarefas do trabalho, que conhecem suas regras e dificuldades, 

ou seja, um reconhecimento que só pode ser realizado pelos pares. 

(DEJOURS, 2011, p.374-375)   

 

 

Estes dois tipos de julgamento tratam do trabalho realizado, não são sobre a 

pessoa, mas sim sobre a sua atividade, o seu fazer no trabalho. “A retribuição simbólica 

acordada pelo reconhecimento provém da produção do sentido que ela confere à 

vivência no trabalho.” (DEJOURS, 2011, p. 88). Estabelece-se uma relação entre 

trabalho, reconhecimento e sofrimento denominado “triângulo da psicodinâmica do 

trabalho”:                                    

 

                                             TRABALHO 

 

 

 

 

SOFRIMENTO                                                        RECONHECIMENTO 

                                                                                 (DEJOURS, 2011, p.88) 

 

O trabalho não exerce influência direta apenas no mundo objetivo e social, mas 

também no mundo subjetivo, onde se encontra a esfera do reconhecimento e se 

estabelecem suas relações com a saúde mental do trabalhador e os processos de 

sofrimento patogênico ou sofrimento criativo. Conceitos que veremos a seguir. 
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As estratégias defensivas constituem um mecanismo de defesa para o 

trabalhador. “As estratégias defensivas podem ser utilizadas pela organização do 

trabalho para aumentar a produtividade.” (DEJOURS, 1992, p.119) Esta análise foi 

desenvolvida a partir do conceito psicanalítico de “mecanismos de defesa do ego”. No 

enfrentamento da ansiedade, insegurança e medo gerados pela organização do trabalho, 

os trabalhadores ativam mecanismos de defesa. Segundo DEJOURS (1996), para lutar 

contra o sofrimento e se manter no trabalho, o indivíduo desenvolve mecanismos e 

estratégias, este processo é denominado “sofrimento criativo”. Quando as estratégias e 

mecanismo de defesa resultam em prejuízo do processo produtivo e não funcionam para 

mantê-lo no trabalho, o processo denomina-se “sofrimento patogênico”. “As estratégias 

defensivas são definidas como um mecanismo pelo qual o trabalhador busca modificar, 

transformar e minimizar sua percepção da realidade que o faz sofrer.” (MENDES, 2013, 

p.7)  

Os trabalhadores muitas vezes não têm consciência das estratégias defensivas 

que desenvolvem para continuar trabalhando e não enlouquecerem. As estratégias 

defensivas ficam encobertas pela aparente normalidade e aceitação das normas impostas 

pela organização do trabalho. A produção não pára e os conflitos psíquicos ficam 

encobertos, agindo de modo inconsciente sobre a subjetividade do indivíduo no 

trabalho.  

Sublinhei, em inúmeras ocasiões, que o sofrimento, bem como os princípios 

que enquadram as estratégias defensivas e a cooperação das contribuições 

singulares à organização do trabalho, escapam, pelo menos em parte, tanto às 

pessoas de fora como aos próprios sujeitos.  (DEJOURS, 2011, p.97) 

 

A construção da inteligência no processo de trabalho é um dos recursos 

utilizado pelo trabalhador para transformar o sofrimento em prazer. A inteligência 

operária é conceituada como uma inteligência astuciosa que promove uma ruptura com 

as normas e regras, sendo fundamentalmente transgressiva (DEJOURS, 2005). Esta 

inteligência é denominada por DEJOURS (2005) de intelligence de la pratique, trata-se 

da inteligência originada da experiência real do trabalhador e do ajustamento entre as 

prescrições da organização do trabalho e a realização das tarefas. 

 

O trabalho está fundamentalmente preso à subjetividade, mas deve-se 

reconhecer, também, que ele se nutre dessa subjetividade e do empenho da 

corporeidade na habilidade técnica, afinal, é o corpo e a subjetividade que 
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conferem à inteligência no trabalho sua genialidade, ou seja, seu poder de 

pressentir soluções, de descobrir, inventar artimanhas, memorizar a 

experiência e a virtuosidade – o que é chamado em termos usuais de 

“engenhosidade”. (DEJOURS, 2008, p.58) 

 

 

“A atividade produtiva é resultado do uso da inteligência operária, que se 

manifesta no confronto entre o que é imposto pela organização do trabalho e as 

necessidades psíquicas do trabalhador.” (MENDES, 2013, p. 6) 

Os estudos sobre a relação sofrimento/prazer no trabalho chegaram a um ponto 

em que a “psicopatologia do trabalho” tornou-se estreita para responder às novas 

questões. Por isso, foi desenvolvida uma perspectiva mais ampla, a da psicodinâmica do 

trabalho. “Análise psicodinâmica é um termo proveniente da teoria psicanalítica. 

Designa o estudo dos movimentos psicoafetivos gerados pela evolução dos conflitos 

inter e intrassubjetivos.” (DEJOURS, 2011, p. 112). De acordo com as análises e teorias 

já desenvolvidas pela psicodinâmica do trabalho podemos concluir que o trabalho se 

desdobra em três universos: o universo objetivo, o universo social e o universo 

subjetivo. 

Os estudos embasados na psicodinâmica do trabalho têm como característica 

permitir o acesso à dimensão subjetiva e intersubjetiva do trabalho e dos seus sentidos 

no ordenamento da sociedade contemporânea. Através desta perspectiva é possível 

descrever e compreender o funcionamento das sociedades e a mudança em suas 

dimensões, ao mesmo tempo, globais, individuais e subjetivas. “Assim, a psicodinâmica 

do trabalho leva a questionar novamente o estatuto real na economia geral do prazer e 

do sofrimento, as estratégias defensivas e as descompensações psicopatológicas.” 

(DEJOURS, 2011, p.115)  

DEJOURS (2007) constrói a noção de “banalidade do mal” no sentido em que 

Hannah Arendt emprega a expressão na análise do caso Eichman. Em nossa sociedade 

não há mobilização política contra a injustiça, ocorre a banalização do mal representada 

pela negação do exercício de atos e direitos civis aos indivíduos vítimas de exclusão 

social. A Psicodinâmica do Trabalho sugere que a adesão ao discurso economicista seria 

a manifestação do processo de “banalização do mal”. A banalidade do mal está 

relacionada com o sistema liberal econômico. O trabalho constitui-se uma fonte de 

sofrimento tanto para os que estão excluídos dele, quanto para os que nele permanecem. 
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Indubitavelmente, quem perdeu o emprego, quem não consegue empregar-se 

(desempregado primário) ou reempregar-se (desempregado crônico) e passa 

pelo processo de dessocialização progressivo, sofre. É sabido que esse 

processo leva à doença mental ou física, pois ataca os alicerces da identidade. 

Hoje, todos partilham um sentimento de medo – por si, pelos próximos, pelos 

amigos ou pelos filhos – diante da ameaça da exclusão. (DEJOURS, 2007, p. 

19)  

 

 

DEJOURS (2007) sustenta o ponto de vista de que as pessoas atingidas pelo 

desemprego, pela exclusão e pela pobreza são vítimas de uma injustiça social. A crise 

do emprego não é apenas um fenômeno sistêmico ou econômico sobre o qual não se 

poderia exercer influência, mas constitui um processo de “banalização do mal”, da 

injustiça social, de um processo subjacente à eficácia do sistema liberal econômico. A 

injustiça social passa a ser considerada uma adversidade e não resultado de ações 

praticadas de uns contra os outros. A banalidade do mal é subjacente ao sistema liberal. 

“A mobilização sobre o trabalho leva a inverter a ordem das prioridades, como se a 

sociedade inteira tivesse de se colocar a serviço da economia. As necessidades de gestão 

se impõem às opções políticas e sociais.” (GAULEJAC, 2007, p. 27) 

A indiferença e a tolerância ao sofrimento de uma parcela da população é a 

marca da sociedade neoliberal. A falta de indignação e de reação coletiva contra as 

injustiças existentes em nossa sociedade são as representações sociais da banalização do 

mal. Esse processo se realiza a partir da exclusão social e da precarização do trabalho. A 

divisão social do trabalho favorece este processo. Este processo de banalidade do mal 

tem o poder de neutralizar a mobilização coletiva contra a injustiça e o mal praticado 

contra outrem em nossa sociedade. A Psicodinâmica do Trabalho sugere que no cerne 

deste processo está o sofrimento e as estratégias defensivas. As estratégias defensivas 

geradas pelo medo têm um papel essencial no funcionamento da sociedade liberal.    

Dejours chama a atenção para vários aspectos e consequências dessa política 

e que, penso, são muito úteis para nossa discussão. Há uma ideia disseminada 

de que os países correm um grande risco de aniquilação econômica caso não 

se incorporem ao processo de globalização, e o que estaria em jogo seria a 

sua própria existência enquanto nação. Assim, a única saída possível seria a 

assimilação de toda a parafernália política, econômica, jurídica, etc., etc., do 

neoliberalismo como forma de evitar a catástrofe eminente. E as 

transformações no mundo do trabalho atual seriam vistas como uma 

fatalidade, as quais não seria possível fugir a não ser dentro de um processo 

regressivo e autodestrutivo. Esse autor fala em uma banalização do mal. Um 
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exemplo citado é o do desemprego que, no caso da França, se encontra hoje a 

uma taxa de 13% da população economicamente ativa, levando a um grande 

sofrimento, pelo próprio desemprego, mas, também, porque permite que as 

transformações no mundo do trabalho sejam vividas de forma individualizada 

e sem resistência. (MERLO, 2000, p.276) 

O mal a que DEJOURS (2007) se refere é a tolerância à mentira e a 

participação na injustiça e no sofrimento causado aos outros. A adesão das pessoas às 

infrações e aplicação cínica das leis trabalhistas. As práticas de injustiça, discriminação 

e manipulação das pessoas. O mal se apresenta também como manipulação, ameaças e 

chantagens contra os trabalhadores para levá-los a cometer erros e posteriormente serem 

demitidos por incompetência profissional. O mal está relacionado às várias formas de 

assédio moral no trabalho, que podem levar o trabalhador a situações degradantes em 

sua atividade. 

 

A organização do trabalho 

 

Um conceito básico na teoria Dejouriana é o papel da organização do trabalho. 

Os estudos desenvolvidos por DEJOURS (1992) criticam o modelo taylorista de 

produção e demonstram que a organização do trabalho é responsável pelas 

consequências positivas ou negativas sobre o comportamento do trabalhador. Ele 

entende por organização do trabalho não só a divisão do trabalho, mas também a divisão 

dos trabalhadores para garantir essa divisão de tarefas, representada pelas hierarquias, as 

repartições de responsabilidade e os sistemas de controle. O sofrimento mental resulta 

desta organização do trabalho que compreende o sistema hierárquico, as modalidades de 

comando, as relações de poder, as questões de responsabilidade.  DEJOURS (1992) 

afirma que o sofrimento resulta da organização do trabalho e assim a define: “Por 

organização do trabalho designamos a divisão do trabalho, o conteúdo da tarefa (na 

medida em que ele dela deriva), o sistema hierárquico, as modalidades de comando, as 

relações de poder, as questões de responsabilidade, etc.” (DEJOURS, p.25) 

Na prática do trabalho ocorre o choque entre indivíduo (personalizado) e 

organização do trabalho (despersonalizante) gerando o sofrimento. O comando dos 

superiores é concretizado pela organização do trabalho. O desejo e a vontade dos 
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trabalhadores se confrontam com as determinações da organização do trabalho que 

determina também as condições de trabalho. 

 

Por condição de trabalho é preciso entender, antes de tudo, ambiente físico 

(temperatura, pressão, barulho, vibração, irradiação, altitude, etc.), ambiente 

químico (produtos manipulados, vapores e gases tóxicos, poeiras, fumaças, 

etcc.), o ambiente biológico (vírus, bactérias, parasitas, fungos), as condições 

de higiene, de segurança e as características antropométricas do posto de 

trabalho. (DEJOURS, 1992, p. 15) 

 

 

A organização do trabalho no mundo contemporâneo constitui uma complexa 

teia de controles na vida dos trabalhadores. As formas de racionalização do trabalho nos 

diferentes contextos sócio-históricos originam formas singulares de organização e 

gestão do trabalho.  HELOANI (2003) apresenta um panorama das formas de controle 

presentes no taylorismo, no fordismo, no toyotismo e nos modelos flexíveis de 

organização do trabalho destacando as formas de manipulação da subjetividade dos 

trabalhadores. A colocação da subjetividade no trabalho como elemento principal 

contrapõe-se à visão tradicional de alguns autores sobre administração que a colocam 

em posição secundária. 

À burocracia, como um tipo de poder ou dominação, correspondem sistemas 

sociais diferentes.  Ao poder burocrático correspondem as organizações burocráticas, 

que podem ser uma empresa, um organismo estatal, o exército, etc. A ampliação das 

organizações burocráticas acompanha o desenvolvimento capitalista e o crescimento das 

empresas sendo importante para a manutenção do processo de acumulação de capital.  

A organização do trabalho na sociedade contemporânea está dominada pela 

organização burocrática. Isto significa que a burocracia pode ser considerada, neste 

contexto dos estudos sociológicos sobre o mundo do trabalho, como uma estratégia de 

administração. Uma administração hierárquica que opera uma profunda intrusão na 

subjetividade do trabalhador. 

Atualmente, a organização do trabalho representa um perigo para a saúde, a 

segurança e para a qualidade do que é produzido. A organização do trabalho exerce 
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sobre o indivíduo uma opressão que se reflete sobre o aparelho psíquico. O sofrimento 

surge das condições que constituem um choque entre a história individual, a 

subjetividade, esperanças e desejos do sujeito e a organização do trabalho que ignora 

todos esses fatores. Quando o trabalhador não consegue conciliar suas necessidades 

fisiológicas e psicológicas ao regime de trabalho ao qual está submetido, surge o 

sofrimento de natureza mental como resultado do embate entre ser humano versus 

trabalho.  

Numa abordagem renovadora, o trabalho não deveria mais ser reduzido 

somente às pressões físicas, químicas, biológicas, ou mesmo psicossensoriais 

e cognitivas do posto de trabalho, que se reúnem, geralmente, sob a 

denominação de “condições de trabalho”, cujo estudo é objeto de pesquisa 

escolhido pela ergonomia. É necessário, além disso, considerar no trabalho a 

dimensão organizacional, isto é, a divisão das tarefas e as relações de 

produção. (DEJOURS et al, 2012, p.47) 

 

 

No confronto entre a organização do trabalho e a organização da personalidade 

DEJOURS (1996) distingue duas dimensões: a diacrônica que está relacionada com a 

história singular do indivíduo, sua memória, sua personalidade, etc., o conjunto de 

elementos que constituem a sua subjetividade; e a sincrônica que se constitui pelo 

contexto material, social e histórico das relações de trabalho. 

Em certas condições, emerge um sofrimento que pode ser atribuído ao choque 

entre a história individual e a organização do trabalho. Esse sofrimento de natureza 

mental começa quando o sujeito, no trabalho, já não pode fazer nenhuma modificação 

na sua tarefa no sentido de torná-la mais conforme as suas necessidades fisiológicas e a 

seus desejos psicológicos. Segundo DEJOURS, contra o sofrimento, a ansiedade e a 

insatisfação se constroem sistemas defensivos: 

 

Contra a angústia do trabalho, assim como contra a insatisfação, os operários 

elaboram estratégias defensivas, de maneira que o sofrimento não é 

imediatamente identificável. Assim disfarçado ou mascarado, o sofrimento só 

pode ser revelado através de uma capa própria a cada profissão, que constitui 

de certa forma sua sintomatologia. (DEJOURS, 1992, p.133) 
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O sofrimento mental resulta da organização do trabalho. A vida mental do 

trabalhador é dominada pela organização do trabalho. “A erosão da vida mental 

individual dos trabalhadores é útil para a implantação de um comportamento 

condicionado favorável à produção.” (DEJOURS, 1992, p.96). A exploração do 

sofrimento pode ter repercussões sobre a saúde dos trabalhadores, do mesmo modo que 

a exploração da força física. 

Os indivíduos, de acordo com COSTA e BRANDÃO (2005), podem ser 

considerados como produto tanto dos determinantes psíquicos como dos sociais, não 

sendo estes equivalentes, porém dificilmente dissociáveis. Os determinantes sociais 

produzem um efeito psicológico que não pode ser compreendido apenas na sua 

dimensão individual. “[...] as relações são estreitas entre a economia financeira e a 

economia libidinal, entre as normas gerencialistas e a mobilização psíquica, entre a 

gestão das empresas e a gestão de si mesmo.” (GAULEJAC, 2007, p. 33) 

O sofrimento humano como ético-político produzido por uma história de 

desigualdades e injustiças sociais, vivenciado pelo indivíduo, tem origem nas relações 

intersubjetivas constituídas socialmente. Essa visão contribui para uma releitura do 

sofrimento, não como característico do indivíduo, mas como produto de processo 

histórico político, social e econômico de exclusão. 

Segundo PAGÈS, (1987), entre a organização e o indivíduo se estabelece uma 

ligação, uma relação muito íntima que atinge o inconsciente do trabalhador: 

 

O indivíduo está ligado à organização hipermoderna não apenas por laços 

materiais e morais, por vantagens econômicas e satisfações ideológicas que 

ela lhe proporciona, mas também por laços psicológicos. A estrutura 

inconsciente de seus impulsos e de seus sistemas de defesa é ao mesmo 

tempo modelada pela organização e se enxerta nela, de tal forma que o 

indivíduo reproduz a organização, não apenas por motivos racionais, mas por 

razões mais profundas, que escapam à sua consciência. A organização tende 

a se tornar fonte de sua angústia e de seu prazer. Este é um dos aspectos mais 

importantes de seu poder. Seu domínio está na sua capacidade de influenciar 

o inconsciente, de ligá-lo a ela de forma quase indissolúvel, com mais força e 

de toda maneira de modo diferente que no caso da empresa clássica. 

(PAGÈS, 1987, p. 144) 
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As organizações influenciam a vida psíquica e imaginária dos sujeitos nela 

envolvidos, fazendo com que sua representação seja interiorizada. As regras da 

organização do trabalho acabam sendo internalizadas pelos trabalhadores e dominando 

sua vida psíquica, estando acima até das suas necessidades mais vitais. 

 

O essencial, nessa perspectiva, é a adaptação do homem à máquina e à 

organização. O domínio operativo humano é o único objeto de todas as 

atenções: a divisão do trabalho deve permitir a boa execução das tarefas pelos 

indivíduos competentes, que se comportam como simples engrenagens de 

uma máquina. O imaginário está, assim, subjacente ao modo de organização 

taylorista: a organização deve funcionar sem interrupções, como uma 

máquina bem azeitada, na qual todos os indivíduos são peças do 

funcionamento. (PRESTES MOTTA e FREITAS, 2002, p.11) 

 

 

No que diz respeito à organização do trabalho, as pesquisas em psicodinâmica 

do trabalho perceberam um hiato entre a organização do trabalho prescrita e a 

organização do trabalho real.  A organização do trabalho prescrita não é aplicável na 

prática do trabalho. Existe a “trapaça”, o “encobrimento” e ações diferentes dos 

procedimentos prescritos. O trabalho real não corresponde ao trabalho prescrito. O 

trabalho é exatamente o que é inventado pelo trabalhador para preencher este hiato entre 

organização prescrita e organização real. “[...] é impossível, nas situações comuns de 

trabalho, cumprir os objetivos da tarefa respeitando escrupulosamente as prescrições, as 

instruções e os procedimentos...” (DEJOURS, 2007, p.30) 

Isto implica na constatação de que o trabalho é fundamentalmente humano, 

exigindo a mobilização da inteligência, da personalidade, da criatividade e da interação 

coletiva dos trabalhadores. “A organização é uma construção social que envolve 

mecanismos econômicos, mas igualmente políticos, ideológicos e afetivos.” 

(GAULEJAC, 2007, p. 288) 

Os trabalhadores inventam, inovam e criam o trabalho real. Esta é a ação da 

inteligência prática, da qual falamos no início do capítulo. O trabalho produz a 
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inteligência prática e não a inteligência prática produz o trabalho. O que predomina na 

utilização da inteligência prática é a astúcia, é uma “inteligência astuciosa” que se opõe 

à “inteligência conceitual” (DEJOURS, 2011). A inteligência prática está presente em 

todas as tarefas, no trabalho manual e também no trabalho intelectual e teórico.  

 

Tais características da inteligência eficiente no trabalho – características 

cognitivas: saber lidar com o imprevisto, com o inusitado, com o que não foi 

ainda assimilado nem rotinizado; e características afetivas: ousar desobedecer 

ou transgredir, agir inteligentemente porém clandestinamente ou, pelo menos, 

discretamente -, tais características, portanto, da inteligência no trabalho 

constituem o que costumamos chamar de “zelo” no trabalho.(DEJOURS, 

2007, p.57) 

 

 

A construção coletiva da organização do trabalho depende da cooperação. A 

cooperação surge com a concordância do conjunto de trabalhadores em relação às regras 

do trabalho e também coma confiança mútua. A retribuição da cooperação no trabalho é 

o reconhecimento dos colegas de trabalho pela atividade realizada.  

 

A cultura organizacional 

 

O tema da cultural organizacional tem sido objeto de estudos acadêmicos. O 

conceito de cultura organizacional geralmente é tratado de duas formas. Alguns autores 

consideram que – empresas, entidades públicas, etc. – tem uma cultura que muda com o 

passar do tempo. Neste caso a cultura seria uma característica da organização. Há 

também os autores como SMIRCICH (1983) e MORGAN (1996) que consideram que a 

organização não tem uma cultura, mas é uma cultura constituída pela expressão dos 

membros da organização. Assim, a organização do trabalho é considerada uma esfera 

cultural e simbólica. 



 

30 

 

A organização tem uma cultura que muda com o tempo. Podemos classificar 

dois subsistemas organizacionais: o humano e o cultural. Estes subsistemas são 

formados por dois elementos:  

Um elemento informal, ou seja, pelo conjunto de indivíduos que compõem a 

organização e pelas suas respectivas subculturas ou “visões de mundo”. 

Um elemento formal, ou seja, a cultura oficial da empresa – as regras, os 

padrões, os valores e as formas de comportamento propagadas pelos 

dirigentes pelos meios de comunicação oficiais. (PRESTES MOTTA e 

VASCONCELOS, 2010, p.293) 

 

A cultura organizacional se liga ao conceito de identidade social. Os indivíduos 

que ocupam determinadas posições em organizações similares, que executam o mesmo 

tipo de tarefa e tem experiências parecidas, tendem a desenvolver valores, 

comportamentos, padrões e uma linguagem similar. Desta forma um grupo define suas 

características e sua posição na sociedade. 

  

A cultura organizacional, segundo Schein, é percebida por meio da 

linguagem, dos símbolos e das imagens, das histórias e dos mitos, dos rituais 

e das cerimônias, dos hábitos e dos valores que permeiam essa organização, 

além de seus objetos visíveis e físicos, tais comoa arquitetura, os móveis, o 

espaço físico, a decoração, etc. (PRESTES MOTTA e VASCONCELOS, 

2010, p. 294) 

 

As organizações têm subgrupos de indivíduos que possuem seus próprios 

padrões culturais, mas os membros de uma mesma organização compartilham padrões 

culturais comuns, específicos dos membros de determinada organização. As formas de 

comportamento e os padrões que representam a visão de mundo dos dirigentes são 

difundidos na organização através de treinamentos, revistas e jornais internos, 

regulamentos, discursos do chefe, diretor e/ou gerente. A cultura é uma característica da 

organização e muda com o tempo de acordo com os problemas que enfrenta, sua 

adaptação ao ambiente e sua harmonia interna. Segundo PRESTES MOTTA e 

VASCONCELOS (2010), a cultura organizacional tem uma função ideológica que se 

expressa na explicação e validação das regras, das estruturas, dos valores e dos modos 

de funcionamento no sistema. Alguns elementos fazem parte da constituição da cultura 

organizacional. São eles: a prática de ritos coletivos, a perpetuação de mitos ou de 

histórias na organização, a existência de tabus ou assuntos proibidos, as normas de 
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comportamento, os valores emergentes do grupo organizacional, a linguagem, os atos 

simbólicos e as formas de expressão em geral. 

A organização é uma minissociedade composta por diversos grupos de atores 

sociais, com diferentes valores e visões de mundo. A organização dispõe de uma cultura 

oficial – regras, valores oficiais, formas de comportamento, papéis sociais formalizados 

por meio do discurso dos dirigentes e dos documentos oficiais. A teoria do papel nos 

mostra que os indivíduos que desempenham trabalhos similares, utilizando o mesmo 

tipo de vocabulário, submetidos ao mesmo horário e rotina de trabalho, ao mesmo tipo 

de chefia e recebendo salários similares tendem a desenvolver padrões de 

comportamento, percepção e representação da realidade muito parecidos. Isso 

corresponde ao conceito de identidade social. 

Operários de certa linha de montagem, gerentes que executam trabalhos 

semelhantes, grupos de engenheiros que criam e codificam o mesmo tipo de 

software, grupos de enfermeiras que trabalham com o mesmo tipo de 

doentes, médicos que atuam na mesma especialidade, professores de 

disciplinas similares, entre muitos outros exemplos, tendem a desenvolver 

padrões culturais específicos ao seu grupo profissional. (PRESTES MOTTA 

e VASCONCELOS, 2010, p. 319) 

Os dirigentes constituem o grupo que mais tem poder na organização, eles 

definem os padrões a serem seguidos pelos outros grupos dentro da organização.  Os 

padrões são expressos pelos valores, as formas de ação, mecanismos de controle, etc. e 

constituem a cultura organizacional oficial. No interior das regras e rotinas de trabalho 

criadas pelos grupos que detêm o poder, existe o jogo de atores e os grupos 

organizacionais, que buscam defender seus padrões culturais e sua visão de mundo para 

preservar seu espaço de ação e sua autonomia. Na organização está presente essa 

dialética de poder entre os grupos.  

As regras pré-estruturam os espaços de ação dos diversos grupos 

organizacionais, mas ao mesmo tempo elas são fruto das interações entre os 

diversos grupos e representam o equilíbrio de poder na organização em dado 

momento, favorecendo o grupo ou coalizão dominante.” PRESTES MOTTA 

e VASCONCELOS, 2010, p. 320) 

 

 

A instituição escolar como uma organização possui também a sua cultura 

organizacional específica, formada a partir das suas normas de funcionamento. Essa 
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cultura organizacional é compartilhada pelos indivíduos que estão inseridos nesta 

organização e forma sua identidade ocupacional. A cultura organizacional não existe 

apenas nas empresas capitalistas, privadas, ou do setor industrial, mas também está 

presente no setor público e de serviços, como a escola. A escola também assume 

características e métodos administrativos empresariais. 

 

Administração escolar 

 

Diante da necessidade de promover a eficácia, eficiência e produtividade, na 

escola têm sido aplicados à administração escolar os métodos e técnicas administrativos 

utilizados nas organizações em geral, considerando que a escola também possa ser 

classificada como uma organização como as demais. Estes métodos e técnicas baseiam-

se nos princípios gerais da Administração, os quais são aplicados majoritariamente nas 

empresas.  O objetivo é atingir melhores resultados, seguindo o modelo administrativo 

que alcança o êxito nas empresas. 

Na atualidade, existe uma pressão da ideologia gerencialista no campo da 

educação, uma pressão permanente para submeter o sistema educativo às normas 

gerencialistas. Segundo a lógica gerencialista, os alunos devem ser transformados em 

clientes do sistema educativo. O sistema educativo deve produzir alunos empregáveis, 

adaptados ao mercado de trabalho e às necessidades da economia. O aluno deve 

assimilar a ideologia gerencialista.  

Estas práticas gerencialistas na educação estão afinadas com as Teorias do 

capital humano, desenvolvidas pelo sistema neoliberal e muito difundidas nos anos 

1980 e 1990 no Brasil. O cerne das Teorias do capital humano é produzir agentes 

adaptados às necessidades da economia conforme os mesmos processos de produção 

dos serviços comerciais e dos bens de consumo. O papel da escola dentro da estrutura 

econômica seria dotar as pessoas de determinados requisitos para que tenham uma boa 

atuação no campo da produção econômica.  

Para (GAULEJAC, 2007), a ideologia gerencialista apresenta-se na gestão 

como pragmática fundada sobre a eficácia da ação, o humano se torna um recurso a 
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serviço da empresa. Esta tentativa de implantação do modelo gerencialista não 

considera as especificidades econômicas e sociais da administração escolar. 

A gestão como sistema de organização do poder pode ser definida como “um 

conjunto de técnicas, destinadas a racionalizar e otimizar o funcionamento das 

organizações”. (GAULEJAC, 2007, p.35) As técnicas de gestão servem de suporte ao 

poder gerencialista.. As tecnologias gestionárias que constituem o “poder 

gerenacialista” (GAULEJAC, 2007) são elaboradas pelos consultores das 

multinacionais. ”A gestão se tornou a ciência do capitalismo, subentendida por uma 

vontade de domínio que se apresenta como fundamentalmente racional.” (GAULEJAC, 

2007, p.75) 

Para GAULEJAC (2007), o poder disciplinar analisado por Michel Foucault 

tinha como função tornar os corpos úteis, dóceis e produtivos. Já o poder gerencialista 

largamente difundido na atualidade mobiliza a psique dos indivíduos em favor dos 

objetivos da produção. As técnicas gerencialistas colocam os desejos e angústias dos 

trabalhadores a serviço das empresas e do aumento da produção capitalista. A energia 

libidinal é transformada em força de trabalho. 

No que diz respeito à estrutura administrativa PARO (2008a, 2008b, 2008c, 

2000) faz importantes considerações. A mais abrangente delas diz respeito a uma 

radical mudança na forma de organização do poder e da autoridade na gestão da escola. 

Esta é a proposta central de PARO, autor que trata da questão da administração e gestão 

escolar em diversas obras que utilizamos neste trabalho. Segundo PARO (2008b), a 

forma hierarquizada e unipessoal da atual direção escolar é menos compatível com os 

objetivos democráticos da educação do que formas alternativas de gestão colegiada. 

Para isso é preciso um fortalecimento dos mecanismos de participação coletiva – 

conselho de escola, grêmio estudantil e associações de pais (PARO, 2008b).  

A natureza do trabalho que se desenvolve numa instituição educativa exige 

formas cooperativas de organização do trabalho e da autoridade na escola, a partir de 

uma gestão com maior força diante do Estado e maior legitimidade diante da 

comunidade educativa. Tal organização exigiria, entre outras medidas, a superação da 

forma monocrática de direção escolar e a adoção de uma direção colegiada (PARO, 

2008b).  
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Para a administração escolar devem ser buscados os procedimentos 

administrativos mais adequados para seu desempenho satisfatório e não a simples 

aplicação de métodos administrativos generalizados utilizados em empresas com fins 

específicos, bem diferentes dos fins educacionais. Para analisar criticamente a 

administração escolar devemos considerar a estrutura socioeconômica da sociedade. 

PARO (2008a) denomina de “pedagogia tecnicista” a busca de organizar o 

ensino voltado para a “eficiência” e produtividade introduzindo na escola métodos de 

trabalho semelhantes aos utilizados pelas empresas capitalistas. Neste processo, realiza-

se a subdivisão do trabalho pedagógico nos moldes da divisão do trabalho industrial. 

Isto resulta no empobrecimento da prática educativa e na redução da autonomia de 

professores e alunos.   

Para os modernos teóricos da Administração, a sociedade se apresenta como 

um enorme conjunto de instituições que realizam tarefas sociais 

determinadas. Em virtude da complexidade das tarefas, da escassez dos 

recursos disponíveis, da multiplicidade dos objetivos a serem perseguidos e 

do grande número de trabalhadores envolvidos, assume-se a absoluta 

necessidade de que esses trabalhadores tenham suas ações coordenadas e 

controladas por pessoas ou órgãos com funções chamadas administrativas. 

Essa visão dos teóricos da Administração tem correspondência na realidade 

concreta da sociedade capitalista, onde a Administração encontra, na 

organização, seu próprio objeto de estudo. Neste contexto, acha-se 

obviamente a escola que, como qualquer outra instituição, precisa ser 

administrada, e tem na figura de seu diretor o responsável último pelas ações 

aí desenvolvidas. (PARO, 2008a, p. 17)  

 

A administração é um instrumento que pode ser utilizado de forma negativa na 

educação, mantendo as desigualdades, ou de forma positiva, promovendo uma 

“transformação social” nos termos do autor (PARO, 2008a). Essa dualidade se define 

para um lado ou outro de acordo com objetivos por trás da forma de administração 

implantada na escola. A administração escolar é resultante da articulação de forças 

sociais vigentes e da formação econômico-social.  PARO (2008a) destaca o caráter 

conservador da teoria e da prática da administração escolar em nossa sociedade.  

A maior parte dos trabalhos teóricos sobre administração escolar no Brasil 

indica implicitamente que devem ser aplicados na escola os mesmos princípios 

administrativos da empresa capitalista. Uma postura acrítica em relação à administração 

é largamente encontrada em trabalhos teóricos e na prática cotidiana das escolas. Os 
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defensores da administração capitalista na escola consideram as empresas como modelo 

de eficiência e racionalidade. Procura-se generalizar a administração empresarial como 

“administração geral” para as diversas instituições da sociedade.  

Dessa forma, a administração especificamente capitalista, que, mercê dos 

condicionantes sociais e econômicos de um particular modo de produção, se 

apresenta, tanto no nível estrutural, quanto no superestrutural, como 

mediadora da exploração e domínio de uma dada classe social, sobre as 

demais, é tida, no âmbito da teoria da administração, quer “geral”, quer 

escolar, como tendo validade eterna e universal. (PARO, 2008a, p.125) 

Na administração escolar deve ser considerada a peculiaridade dos objetivos da 

organização escolar e não estabelecer um paralelo com o modelo gerencialista 

empresarial.   

Outra especificidade da escola diz respeito ao seu caráter de instituição 

prestadora de serviços, que lida diretamente com o elemento humano. Aí, o 

aluno é, não apenas o beneficiário dos serviços que ela presta, mas também 

participante de sua elaboração. E evidente que essa matéria-prima peculiar, 

que é o aluno, deve receber um tratamento todo especial, bastante diverso do 

que recebem os elementos materiais que participam do processo de produção, 

no interior de uma empresa industrial qualquer. (PARO, 2008a, p.126)  

 

 

A natureza do trabalho desenvolvido na escola é distinta do trabalho em ramos 

comerciais, empresariais ou industriais. “Nesse sentido, administrar uma escola pública 

não se reduz à aplicação de uns tantos métodos e técnicas, importados, muitas vezes, de 

empresas que nada têm a ver com objetivos educacionais.” (PARO, 2008c, p.7). O 

trabalho na escola consiste fundamentalmente na transmissão de conhecimento, de 

saber, de visão crítica, ou seja, envolve o comportamento e desenvolvimento humano. 

Administrar consiste em utilizar racionalmente os recursos para realizar determinados 

fins. Na administração escolar os fins são pedagógicos e não de lucratividade como nas 

empresas.   Um dos objetivos da “pedagogia tecnicista” é introduzir as regras técnicas 

industriais para cumprir os objetivos educacionais.  

Embora, no nível do discurso, se defenda a eficiência e racionalidade na 

obtenção dos objetivos – constituindo isso, inclusive, justificativa para a 

aplicação da administração tipicamente capitalista na escola -, no nível da 

ação, acabam por prevalecer apenas os mecanismos mais propriamente 

gerenciais, relacionados ao controle do trabalhador. Em outras palavras, o 

que a realidade de nossas escolas de 1º e 2º graus revela é a vigência da 

dimensão mais especificamente política da administração capitalista, relativa 

ao controle gerencial do trabalho alheio, enquanto que outros aspectos 
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positivos de sua dimensão técnica permanecem obscurecidos, deixando de 

produzir os resultados esperados. (PARO, 2008a, p.130) 

 

A organização do trabalho escolar encontra-se dominada pela burocracia. A 

burocracia como uma estratégia de administração, representada pelo número excessivo 

de normas e regulamentos desvinculados da realidade escolar e inadequados, emperram 

o funcionamento da instituição. É uma administração hierárquica que opera o controle 

das atividades do trabalhador docente, comprometendo a qualidade do ensino e a 

satisfação do professor em sua função. Predomina na escola um sistema hierárquico 

similar ao das empresas.  

O diretor está no topo da organização hierárquica, representante da lei e da 

ordem, responsável pelo controle e supervisão de todas as atividades. O diretor é 

pressionado pelos professores e outros funcionários da escola, pelos alunos, pais e pelo 

Estado. Encontra-se dividido entre sua função de educador e de gerente da instituição 

escolar. O Estado lhe destina o papel de gerente da instituição escolar. Este papel 

permite ao Estado mais controle das atividades escolares. O diretor torna-se 

representante do Estado na instituição. Por causa de sua posição de comando, é visto 

como portador de maior poder a autonomia do que na realidade possui.  

Na educação encontramos ao mesmo tempo o trabalho improdutivo e o 

produtivo. O trabalho em educação não pode ser comparado com o processo de 

produção material. No processo educativo a produção não é de ordem apenas material, 

mas também abstrata, que diz respeito a valores, atitudes, conhecimento, ou seja, tudo 

que se refere à apropriação do saber acumulado pela humanidade.  

 

Devemos concluir, assim, que a busca de uma especificidade para a 

Administração Escolar coincide com a busca de uma nova Administração 

Escolar, que se fundamente em objetivos educacionais representativos dos 

interesses das amplas camadas dominadas da população e que leve em conta 

a especificidade do processo pedagógico escolar, processo este determinado 

por esses mesmos objetivos. (PARO, 2008a, p.152) 

 

   Os propósitos da administração escolar devem estar identificados com os 

seus objetivos específicos. É importante a “administração reflexiva” operando de forma 
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intencional, consciente e racional. A racionalização do trabalho escolar também deve 

estar de acordo com suas finalidades próprias, diferentes das finalidades das empresas 

capitalistas. No trabalho do docente o produto do trabalho é o outro, os meios de 

trabalho é ele mesmo e o processo de trabalho se inicia e se completa em uma relação 

social construída historicamente (CODO, 1999). Não há fragmentação no trabalho 

docente, o trabalhador controla seu processo produtivo. Por isso, é um trabalho que não 

pode ser enquadrado em um modo de produção como o industrial. Há também o vínculo 

afetivo com os alunos, com o produto e com as tarefas. O trabalho docente ou 

pedagógico tem uma natureza peculiar: 

Em primeiro lugar, é preciso ter presente que se trata de um trabalho não-

material. Seu produto não é um objeto tangível, mas um “serviço”. Isto levou 

Marx a entender que o trabalho pedagógico escolar não pudesse ser 

subsumido senão formalmente na sociedade capitalista, em virtude da 

“natureza mesma” desse trabalho. Para ele, há dois tipos de trabalho não-

material. Um que, apesar de ser em essência não-material, acaba assumindo 

alguma corporeidade para entrar no mercado capitalista, como acontece, por 

exemplo, com a produção de livros. Neste tipo de traablho, processa-se a 

separação entre a produção e o consumo. Mas há outro tipo de trabalho não-

material cuja produção e consumo se dão simultaneamente. É o caso, por 

exemplo, do trabalho do ator no teatro, do palhaço no circo e do professor na 

sala de aula. (PARO, 2008c, p. 31) 

 

A administração escolar atual está fundamentada no autoritarismo e ausência 

de participação dos diversos setores da escola e da comunidade. Para ser uma 

administração democrática é preciso que todos que estão relacionados direta ou 

indiretamente no processo escolar tenham participação nas decisões relacionadas ao 

funcionamento e à organização da escola.  

Segundo PARO (2008a), o educador é um “autêntico intelectual no sentido 

gramsciano do termo: sua função, embora dizendo respeito às coisas do espírito, do 

intelecto, não se restringe a isso, mas inclui, sobretudo, sua ligação orgânica a uma 

classe trabalhadora...” (PARO, 2008a, p. 168) O educador estaria numa posição de não-

neutralidade política. PARO (2008c) propõe que a participação de pais, alunos, 

professores e demais funcionários sejam estimulados para que se realize uma gestão 

democrática da escola. A burocracia, a centralidade da organização do poder e da 

autoridade na escola pública deve ser superada pela busca da gestão democrática.  
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Capítulo 2 – Percurso metodológico 

 

 

O trabalho de campo foi realizado no período de agosto a dezembro de 2013 e 

envolveu entrevistas, observações e coleta de informações na secretaria das escolas. 

Entrevistamos professores da educação básica (ensino fundamental e médio) que foram 

afastados de sua atividade docente por motivo de desgaste, estresse, esgotamento, 

depressão, insônia, síndrome do pânico, etc. Realizamos entrevistas semiestruturadas, 

individuais, em profundidade, com roteiro de questões abertas, direcionadas para a 

história de vida do indivíduo. O presente estudo busca conhecer os fatores que conectam 

o adoecimento mental com a vida profissional docente e compreender as relações entre 

trabalho docente e saúde mental. As bases de dados qualitativos resultantes das 

entrevistas foram analisadas com os recursos de análise de dados qualitativos ATLAS 

TI
1
.  Coletamos dados quantitativos que foram tratados pelo SPSS

2
 que serão 

apresentados detalhadamente a seguir. 

Foram entrevistados 7 professores de duas escolas estaduais  localizadas na 

periferia de Goiânia. A escola A se encontra no bairro Jardim Guanabara em Goiânia e 

foi construída em 2002,  “oferece as modalidades – Ensino Fundamental, Médio, EJA e 

suas ações são norteadas visando à aplicabilidade da sua filosofia em consonância com 

o Pacto pela Educação conforme as Diretrizes da SEDUC.” (Fonte: Projeto Político 

Pedagógico da escola A). A escola tem no total 1230 alunos matriculados, 

contabilizando todas as modalidades de ensino nos turnos matutino, vespertino e 

noturno.  Ao todo são 46 professores e 43 servidores administrativos. O PPP da Escola 

A apresenta a seguinte colocação:  

                                                 
1
 ATLAS.ti é um programa de computador utilizado, principalmente, mas não exclusivamente, em 

pesquisa qualitativa ou análise de dados qualitativos. O objetivo do ATLAS.ti é ajudar os pesquisadores a 

descobrir e analisar sistematicamente fenômenos complexos escondidos em não estruturados de dados 

(texto, multimídia, geoespacial). O programa oferece ferramentas que permitem ao usuário localizar, 

código , e anotar resultados em matéria de dados primários, a pesar e avaliar a sua importância, e 

visualizar as relações muitas vezes complexas entre eles. 

2
SPSS é um software aplicativo (programa de computador) do tipo científico. Originalmente o nome era 

acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences - pacote estatístico para as ciências sociais, mas 

na atualidade a parte SPSS do nome completo do software (IBM SPSS) não tem significado. 
1
 Pacote este 

de apoio a tomada de decisão que inclui: aplicação analítica, Data Mining, Text Mining e estatística que 

transformam os dados em informações importantes que proporcionam reduzir custos e aumentar a 

lucratividade. Um dos usos importantes deste software é para realizar pesquisa de mercado. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Datlas%2Bti%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D30D%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_program&usg=ALkJrhgnd1_xxFKnItSC1A2FnbDijbthRw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Datlas%2Bti%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D30D%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Qualitative_research&usg=ALkJrhgGFt-5qzkI7dx-ECroTrwitH1eZA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Datlas%2Bti%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D30D%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Qualitative_data_analysis&usg=ALkJrhjNjauVWY4u9i16RL4YTI9pp6h03w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Datlas%2Bti%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D30D%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Data&usg=ALkJrhhyZj8Phq-J0rQNt1C832NxJ_L3ZQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Datlas%2Bti%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D30D%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Coding_%28social_sciences%29&usg=ALkJrhiMwia6wTnhXTe0koN3h7esRt7_yA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Datlas%2Bti%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D30D%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Annotate&usg=ALkJrhiVfvD9nrAL11JreU6Bcu7WHldj_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Datlas%2Bti%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D30D%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Visualization_%28computer_graphics%29&usg=ALkJrhj0by1swEAa2bhUsrKrRv5_OCxjpA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_aplicativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_sociais
http://pt.wikipedia.org/wiki/SPSS#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tomada_de_decis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Data_Mining
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Text_Mining&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa_de_mercado
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O Projeto Político Pedagógico é constituído de maneira interdisciplinar e se 

configura como parte do esforço de todo o grupo escolar em consolidar o 

trabalho norteador para o ano de 2013. Nos últimos anos podemos constatar 

muitas mudanças na forma de se perceber a necessidade de uma oferta de 

educação diferenciada para atender aos adolescentes e adultos emergentes 

dessa sociedade da informação, a qual conta com os avanços tecnológicos, e 

a propagação da mídia. A escola visa atender essa demanda que tem sofrido 

inúmeras transformações nos últimos anos sejam elas de cunhos sociais ou 

voltadas aos interesses políticos governamentais de cada época. Nosso 

Projeto Político Pedagógico visa vislumbrar o desenvolvimento de uma 

consciência crítica, buscando envolver a comunidade interna e externa, de 

forma a conquistar a autonomia, por meio da responsabilidade, da 

criatividade e da inovação, para conduzirmos nossos alunos a conquistarem 

seu espaço na sociedade enquanto cidadãos e profissionais. (Fonte: Projeto 

Político Pedagógico Escola A) 

 

Sobre o público atendido pela instituição: 

 

O Colégio atende uma clientela composta por adolescentes, jovens e adultos, 

de ambos os sexos, sem nenhuma discriminação pessoal, religiosa e cultural 

étnica. Atendemos a uma clientela oriunda, basicamente de uma classe social 

de baixa renda em que boa parte das famílias enfrentam grandes dificuldades. 

Muitos apresentam carência afetiva e nutricional o que reflete no 

desenvolvimento emocional, cognitivo, físico. Percebemos que alguns desses 

alunos não dispõem de orientação familiar em relação a regras e valores de 

conduta necessária em todas e qualquer ambiente. (Fonte: Projeto Político 

Pedagógico Escola A) 

 

O objetivo geral da unidade escolar é:  

 

Buscar oferecer um ensino de qualidade que garanta o acesso e a 

permanência dos alunos na escola, tornando-os capazes de pensar e agir com 

consciência crítica e contribuir com transformação do seu meio e inclusive da 

sociedade em geral. Objetivando ainda desenvolver um trabalho voltado para 

a formação integral dos educando, promovendo seu pensamento crítico, 

reflexivo, sua capacidade criativa, respeito às diversidades, independência e 

conquista da cidadania. (Fonte: Projeto Político Pedagógico Escola A) 

 

A escola B está localizada no Setor Rodoviário e foi construída em 1981. A 

escola oferece as modalidades de ensino fundamental, médio e EJA, nos turnos 

matutino, vespertino e noturno. A comunidade estudantil é oriunda do setor onde a 

escola está situada e setores circunvizinhos vindos de famílias de classe média baixa e 



 

40 

 

em sua maioria com Ensino Fundamental incompleto. No total são 2016 alunos e 121 

funcionários sendo 59 professores e 62 funcionários administrativos distribuídos nos 

três turnos.  

As duas instituições (Escola A e B) são administradas por um grupo gestor, 

formado pelo diretor, vice-diretor e secretário geral eleitos pelo voto direto com 

mandato de dois anos e ainda pelo Conselho Escolar composto por representantes de 

cada segmento da comunidade escolar também eleito pelo voto direto com mandato de 

dois anos, segundo normas Secretaria de Estado da Educação - GO. O trabalho 

pedagógico é orientado e coordenado por uma equipe de coordenadores formada por 

pedagogos e graduados em áreas afins. A escola B apresenta em seu projeto pedagógico 

a seguinte filosofia:   

[...] busca de fundamentações teóricas e práticas de outras instituições 

escolares, visando o despertar crítico sobre as ideologias dominantes,  

construindo  sua  própria  filosofia  baseando-se  na  verdade, posicionando-

se de maneira justa perante os fatos sejam de  quais naturezas forem  

refletindo  e buscando  alternativas para a  problemática existente de uma 

forma democrática e participativa. Tal compromisso  se manifesta, por um  

lado,  pelos  princípios  que  a  norteiam,  por  outro  lado,  pela compreensão 

que esta tem de categorias que embasam a prática educativa.(Fonte: Projeto 

Político Pedagógico da Escola B) 

 

A Escola B tem como “visão de futuro e missão”:  

 

[...] tornar-se uma escola de referência no município e no Estado, voltado 

para a qualidade dos serviços prestado ao corpo discente, tendo por missão 

assegurar  um  ensino  de qualidade,  garantindo  o  acesso  e  a  permanência  

dos  alunos  na  escola, formando cidadãos críticos, capazes de agir na 

transformação da sociedade. (Fonte: Projeto Político Pedagógico da Escola 

B) 

 

O objetivo geral da unidade escola B é o seguinte: “Oferecer um ensino de 

qualidade que  garanta  o  acesso  e  a permanência  dos  alunos  na  escola, tornando-se  

capazes  de  pensar  e  agir com consciência crítica e transformadora na sociedade.” 

Trabalhamos nesta pesquisa com um número reduzido de entrevistas e 

majoritariamente com dados qualitativos. Gostaríamos de acrescentar a seguinte 

reflexão sobre a questão da representatividade.  Não realizamos um estudo quantitativo 
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que demonstre em termos de números de casos a importância e frequência do 

esgotamento psíquico entre docentes. Os dados sobre essa questão são periodicamente 

divulgados por organismos internacionais e nacionais como a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) que afirma que o estresse é uma epidemia global e o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) que divulga dados que colocam os transtornos mentais como a 

terceira causa de benefícios previdenciários de auxílio-doença, por incapacidade 

temporária ou definitiva para o trabalho.  

O que torna relevante um estudo de caso não é, certamente, a 

representatividade estatística dos fenômenos considerados. Assim, por menor 

que seja a representatividade de uma parcela do conjunto em relação a esse 

todo, o importante é que ela valha pela sua “exemplaridade”. (PARO, 2008c, 

p.41)   

 

Neste estudo, nosso foco é a análise qualitativa das narrativas que são 

representativas das estatísticas.  

Nossa proposta inicial era trabalhar com dados da Secretaria de Educação do 

Estado de Goiás sobre o adoecimento e absenteísmo dos docentes. Porém, fomos 

informados de que a SEE-GO não possui um banco de dados específico sobre saúde dos 

professores. De acordo com as pesquisas em psicodinâmica do trabalho é comum 

encontrar a dificuldade em acessar esse tipo de informação nas organizações e 

instituições. “Tais descompensações, tanto umas quanto as outras, são mal conhecidas 

porque são rigorosamente ocultadas pela direção da empresa, e raros são os casos que se 

tornam públicos.” (DEJOURS, 2007, p.123) 

Procuramos na SEE-GO os responsáveis pelo setor de recursos humanos 

solicitando acesso aos dados sobre afastamento de docentes por doenças relacionados ao 

esgotamento psíquico. Deparamos-nos com a dificuldade de acessar esses dados pelo 

motivo de que a SEE-GO não tem um recenseamento específico acerca do tema da 

nossa pesquisa. Fomos direcionados a buscar as informações que desejávamos na 

Gerência de Saúde, órgão responsável pelas perícias médicas que concedem o 

afastamento aos servidores públicos. Mas neste órgão também não foi possível obter os 

dados.  
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A seguir temos as notas do Ideb das duas escolas e a tabela que mostra o 

desenvolvimento das notas do ano de 2005 ao de 2011, quando foi computada a nota 

disponível mais recente. 

 

Tabela 1 – Ideb da Escola B 

 

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Crescimento  31% 11% 0%      

Ideb 2,9 3,8 4,2 4,2      

Meta  2,9 3,1 3,3 3,7 4,1 4,4 4,7 4,9 

Fonte: Ideb 2011 – INEP Disponível em <portalideb.com.br> Acesso em 02 de Março de 2014. 

 

Tabela 2 – Ideb da Escola A 

 

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Crescimento  17% 6% 12%      

Ideb 4,2 3,5 3,3 3,7      

Meta  4,2 4,4 4,7 5,1 5,4 5,7 5,9 6,1 

Fonte: Ideb 2011 – INEP Disponível em <portalideb.com.br> Acesso em 02 de Março de 2014. 

 

RAVICH (2011) responsabiliza os testes padronizados que geram notas e 

estatísticas e o modelo de mercado adotado pelo sistema educacional como responsáveis 

pelo fracasso da educação pública nos Estados Unidos. No Brasil, atualmente estes 

métodos tem sido largamente inseridos na gestão da educação e os testes padronizados 

geram os índices de avaliação como os apresentados pelo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb). Ao Ideb é atribuída a função de medir a qualidade do ensino 

nas escolas públicas. 
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As entrevistas estão identificadas por código. Os entrevistados da escola A são: 

A1, A2, A3 e A4. Os da escola B são: B1, B2 e B3.  Trazemos nas tabelas a seguir 

dados sobre os entrevistados: 

 

Tabela 3 – Dados dos entrevistados 

 

Entrevistados Idade Sexo Estado civil Filhos  Residência 

A1           30 Masculino Casado 2 Próxima 
A2           32 Masculino Casado 1 Próxima 
A3           45 Masculino Casado 3 Próxima 
A4           25 Feminino Solteira - Próxima 
B1 
B2 
B3 

31 
32 
48 

Feminino 
Masculino 
Feminino 

Solteira 
Casado 
Casada  

- 
2 
3 

Próxima 
Próxima 
Próxima   

Fonte: Pesquisa da autora 

 

 

Dentre os 7 entrevistados 4 são do sexo masculino e 3 do sexo feminino; a 

faixa etária predominante é de 30 a 35 anos, sendo que dois dos entrevistados têm mais 

de 40 anos e um menos de 30; 5 são casados e tem filhos, enquanto duas das 

entrevistadas são soleiras e não têm filhos; Todos residem próximo a escola em que 

trabalham para facilitar a locomoção para o trabalho e também pela carga excessiva de 

trabalho que exige que estejam na unidade escolar em mais de um período do dia. 

 

 

 Tabela 4 – Dados dos entrevistados 

Entrevistados Formação Disciplinas Horários Nível de 
ensino 

Motivo de 
afastamento 

A1   Física Física e 
Química 

Matutino, 
Vespertino e 
Noturno 

Ensino Médio Estresse 

A2   História História e 
Filosofia  

Matutino, 
Vespertino e 
Noturno 

Ensino 
Fundamental 
e Médio 

Estresse e 
depressão 

A3 Pedagogia Língua 
Portuguesa e 
Filosofia  

Vespertino e 
Noturno 

Ensino 
Fundamental 
e Médio 

Síndrome 
do Pânico 

A4 Matemática Matemática Matutino Ensino Médio Estresse e 
insônia 
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B1 
 
 
B2 
 
 
 
B3 

  Letras  
 
 
  Biologia 
   
 
 
Pedagogia 

Língua 
portuguesa 
 
Biologia e 
Ciências                                  

 
 

Sociologia, 
Filosofia e 
Língua 
Portuguesa 

Vespertino 
 
 

Matutino, 
vespertino e 
Noturno 

 
Matutino, 
Vespertino e 
Noturno 

Ensino 
Fundamental 
 
Ensino 
Fundamental 
e Médio 
 
Ensino Médio 

Síndrome 
do pânico 

 
Estresse 

 
 
 

Depressão e 
diabetes 

      
Fonte: Pesquisa da autora 

 

Pelos dados apresentados na Tabela 4 percebemos que 71,4% dos entrevistados 

ministram mais de 1 disciplina. Apenas 28, 6% ministram apenas 1 disciplina. Há 

também professores que ministram disciplinas que estão fora da área de conhecimento 

de sua formação. Em relação aos horários de trabalho, 42,9% trabalham nos três turnos 

(matutino, vespertino e noturno); 28,6% trabalham em dois turnos e os restantes 28,6% 

trabalham em apenas 1 turno. Em relação ao nível de ensino para o qual ministram 

aulas, 42,9% trabalham apenas com Ensino Médio; 14,3% apenas com Ensino 

Fundamental; 42,9% com Ensino Fundamental e Médio. 

 

TABELAS – Variáveis funcionais dos participantes do estudo 

 

Na tabela 5 apresentamos a titulação dos entrevistados, 57,1% possuem apenas 

graduação e 42,9% cursaram especialização lato sensu. 

 

Tabela 5  

 Titulação 
 

  Frequência 
Percentage
m 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
cumulativa 

Válidos Graduação 4 57,1 57,1 57,1 

Especialização 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0   

      

Fonte: Pesquisa da autora 

 

 

Na tabela 6 temos o tipo de vínculo, se efetivo (concursado) ou contratado. O 

professor contratado não participou do processo seletivo oficial de concurso público, 
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apenas possui o título de graduação em licenciatura concluída ou em andamento.  Dos 

entrevistados nesta pesquisa 71,4% são professores efetivos da rede pública estadual de 

Goiânia. 

 

Tabela 6  

 Tipo de vínculo 
 

  Frequência 
Percentage

m 
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válidos Efetivo 5 71,4 71,4 71,4 

Contrato 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0   

Fonte: Pesquisa da autora 
 
 

A tabela 7 traz a quantidade de horas-aula ministradas semanalmente. A carga 

horária mínima são 20 horas ou 15 aulas e a carga horária máxima são 60 horas ou 42 

aulas semanais. Percebemos que 71,4% dos entrevistados trabalham com a carga horária 

máxima de 60 horas. 

 

Tabela 7 
 
 Quantidade de horas-aula 
 

  Frequência 
Percentage

m 
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válidos 30 horas 1 14,3 14,3 14,3 

40 horas 1 14,3 14,3 28,6 

60 horas 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0   

Fonte: Pesquisa da autora 
 
 

Na tabela 8 contabilizamos a quantidade de disciplinas ministradas por cada 

professor entrevistado. Constatamos que 57,1% ministra 3 disciplinas.  

Tabela 8 
 

Quantidade de disciplinas ministradas 
 

  Frequência 
Percentage

m 
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válidos Uma 2 28,6 28,6 28,6 

Duas 1 14,3 14,3 42,9 

três 4 57,1 57,1 100,0 

Total 7 100,0 100,0   

Fonte: Pesquisa da autora 
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Em relação à quantidade de turmas em que cada professor ministra aulas, a 

tabela 9 revela que 71,4% são responsáveis por mais de 10 turmas.  

 

 

Tabela 9  

 
 Quantidade de turmas 
 

  Frequência 
Percentage

m 
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válidos 5 turmas 1 14,3 14,3 14,3 

6 a 10  turmas 1 14,3 14,3 28,6 

Mais de 10 turmas 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0   

Fonte: Pesquisa da autora 
 

 

Outro dado pesquisado foi o tempo de trabalho na educação. Na tabela 10 

temos dois extremos: 28,6% trabalham há 2 anos na docência e também 28,6% 

trabalham há mais de 11 anos. 

 

Tabela 10 
 
 
 Tempo de trabalho na educação 
 

  Frequência 
Percentage

m 
Percentagem 

válida 
Percentagem 

cumulativa 

Válidos 2 anos 2 28,6 28,6 28,6 

3 a 5 anos 1 14,3 14,3 42,9 

6 a 8 anos 1 14,3 14,3 57,1 

9 a 11 anos 1 14,3 14,3 71,4 

mais de 11 anos 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0   

      

Fonte: Pesquisa da autora 
 
 

Em relação ao nível de ensino que cada docente atende, a tabela 11 demonstra 

que 57,1% trabalham com Ensino Fundamental e Médio simultaneamente. 
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Tabela 11 

 

 

 
 
 Séries em que ministra aulas 
 

  Frequência 
Percentage

m 
Percentagem 

válida 
Percentagem  

cumulativa 

Válidos Ensino Fundamental 2 28,6 28,6 28,6 

Ensino Médio 1 14,3 14,3 42,9 

Ensino Fund. e Médio 4 57,1 57,1 100,0 

Total 7 100,0 100,0   

Fonte: Pesquisa da autora 
 

 

 

Cabe aqui destacar que estes dados quantitativos demonstram que 71,4% dos 

entrevistados trabalham com a carga horária de 60 horas semanais, ou seja, ministram 

42 aulas durante a semana, trabalhando em 3 turnos (matutino, vespertino e noturno). 

Para completar esta excessiva quantidade de horas-aula, 57,1% ministram 3 disciplinas 

diferentes e 71,4% possuem mais de 10 turmas. Esses dados caracterizam a sobrecarga 

de trabalho a que estão submetidos estes trabalhadores. 

 

 

Nossas representações do tempo são prisioneiras de uma obsessão da medida 

de um tempo abstrato, de uma concepção entre um início e um fim. Elas se 

encontram, definitivamente, descoladas do tempo da vida humana. Elas 

obrigam os homens a sofrer um tempo abstrato, programado ao contrário de 

suas necessidades. A temporalidade do trabalho leva a impor ritmos, 

cadências, rupturas que se afastam do tempo biológico, do tempo das 

estações, do tempo da vida humana. A medida abstrata do tempo permite 

desligá-lo das necessidades fisiológicas ou psicológicas: o sono, o alimento, a 

procriação, o envelhecimento, etc. O indivíduo submetido à gestão deve 

adaptar-se ao “tempo do trabalho”, às necessidades produtivas e financeiras. 

A adaptalidade e a flexibilidade são exigidas em mão única: cabe ao homem 

adaptar-se ao tempo da empresa e não o inverso. ( GAULEJAC, 2007, p.78- 

79) 

 

 

Nosso exercício principal na escuta destas entrevistas foi recolher dados que 

não podemos observar diretamente em indivíduos que nem sempre têm consciência da 

existência desses dados. O sofrimento não é acessível de maneira direta e sua expressão 

pela linguagem encontra barreiras formadas pelas estratégias defensivas.  
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A pesquisa em psicodinâmica do trabalho baseia-se na interpretação das 

relações subjetivas entre trabalhador e organização do trabalho. Uma das formas de 

aplicação prática desta interpretação é a escuta. “... a linguagem oral, e seu 

prolongamento nos textos escritos, ocupa um posto fundamental na análise 

psicodinâmica das situações de trabalho.” (DEJOURS, 2011, p. 333) 

Geralmente, as pesquisas sociológicas sobre o trabalho denunciam fatores 

como desemprego, precarização, intensificação do trabalho, etc., mas a abordagem da 

questão do sofrimento no trabalho permanece embrionária. DEJOURS (2007) menciona 

a vergonha de se tornar público o sofrimento gerado pelos novos métodos de gestão e o 

surgimento do medo de não possuir um trabalho ou ser demitido. A precarização não 

atinge apenas os trabalhadores precários, mas o mundo do trabalho como um todo. Um 

dos efeitos da precarização é a intensificação do trabalho e o aumento do sofrimento 

subjetivo.  

Outro efeito da precarização é a barreira que se constrói contra a mobilização 

coletiva utilizada para combater o sofrimento e a dominação. O trabalhador tem como 

opção uma luta solitária de resistência, desenvolvendo estratégias defensivas de 

silêncio, cegueira e surdez em relação às condições adversas de trabalho. 

A dominação e manipulação gerencial geram o medo no trabalhador. O medo 

do trabalhador se expressa pela conduta de submissão à organização do trabalho e pelo 

individualismo. O medo produz uma separação entre os que trabalham e os que não 

trabalham.   

Neste trabalho buscamos apreender a “descrição do trabalho”. Segundo 

DEJOURS (2007) a descrição do trabalho é construída a partir da vivência dos 

trabalhadores. Diferentemente da “descrição gerencial” que é aquela elaborada pela 

gestão. Os dois tipos são maneiras de descrever a organização real do trabalho. Porém, 

existe uma discrepância entre as duas. O trabalho não é regulado e controlado como 

supõe a “descrição gerencial”. É preciso considerar a subjetividade do trabalho, que está 

presente na “descrição do trabalho”. 
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Pesquisa Qualitativa 

 

Apesar de termos apresentado acima uma pequena parte de dados quantitativos 

e algumas tabelas construídas no aplicativo SPSS, a pesquisa foi majoritariamente 

qualitativa, considerando que o enfoque qualitativo orienta a pesquisa social para a 

investigação dos processos de produção e reprodução do social através da linguagem e 

da ação simbólica. O campo específico do enfoque qualitativo é a análise e/ou estudo do 

discurso (ALONSO, 1998). Assim é possível abordar as diferentes formas de interação 

que estabelecem entre grupos no espaço social. As relações cotidianas, as ações 

interpessoais e a comunicação criam a realidade social, a partir de um conjunto de 

padrões intersubjetivos e narrativas dos atores sociais. Os discursos expressam o ponto 

de vista que os atores tem da realidade social.  

O tipo de discurso que utilizamos nesta são os dados coletados através de 

entrevistas semiestruturadas. Este tipo de entrevista permite que os pontos de vista dos 

sujeitos entrevistados sejam expressos sobre determinados temas pré-determinados.  “A 

entrevista quase sempre produz uma melhor amostra da população em estudo.” 

(SELLTIZ, 1987, p.19) 

A pesquisa qualitativa destaca a intersubjetividade presente nas relações 

sociais. “La tarea de la investigación social cualitativa es interpretar las estructuras del 

mundo de la intersubjetividad, el mundo social, que constituye la experiência 

cotidiana.” (ALONSO, 1998, p.3). As histórias dos sujeitos produzem e são elementos 

da história coletiva, ligadas pela interação. Na pesquisa qualitativa tradicional busca-se 

reconstituir a intenção dos indivíduos envolvidos na investigação. Constitui-se assim 

uma perspectiva interativa, baseada no significado social que resulta da interação. 

Segundo ALONSO (1998), os métodos qualitativos estão mais próximos ao 

individualismo metodológico, privilegiando na pesquisa a comunicação e a 

interdependência entre os sujeitos. O pesquisador se torna um instrumento 

metodológico.  
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Nas análises qualitativas de entrevistas o principal objeto de análise é a fala. O 

discurso dos sujeitos entrevistados contém a ideologia dos grupos sociais e significados 

que são apresentados ou disfarçados. Esta ideologia é a consciência social de 

determinado grupo. Consciência que pode ser realizada, materializada ou expressada. 

A entrevista é mais apropriada do que o questionário por revelar informações 

que são tanto complexas como emocionalmente carregadas por favorecer o 

aparecimento de sentimento subjacente a uma opinião expressa. (SELLTIZ, 

1987, p.20) 

 

Durante muito tempo a observação foi utilizada como método principal de 

coleta de dados na pesquisa qualitativa, posteriormente as entrevistas passaram a ser o 

método predominante, sobretudo as denominadas entrevistas semi-estruturadas. 

As entrevistas semi-estruturadas, em particular, tem atraído interesse e 

passaram a ser amplamente utilizadas. Este interesse está associado à 

expectativa de que é mais provável que os pontos de vista dos sujeitos 

entrevistados sejam expressos em uma situação de entrevista com um 

planejamento aberto do que em uma entrevista padronizada ou em um 

questionário. (UWE, 2004, p. 143)  

 

Na perspectiva estruturalista é possível estabelecer uma ligação entre as 

estruturas psicológicas e as formações sociais, utilizando a fala como mediador 

universal. Esta escola sociológica realizou uma transposição dos mecanismos 

linguísticos para o estudo da sociedade. A análise do discurso é largamente utilizada nas 

pesquisas sociais com enfoque qualitativo. “Tres niveles básicos de aproximación a 

l’análisis de discursos: um nivel informático/cuantitativo, um nível estructural/textual y 

um nivel social/hermenéutico.” (ALONSO, 1998, p.15). A metodologia que combina a 

linguística estrutural e a antropologia constitui a dimensão estrutural da análise do 

discurso.   
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A sociologia clínica como método qualitativo de pesquisa social 

 

Utilizaremos o suporte teórico da sociologia clínica, por a mesma permitir o 

acesso à dimensão subjetiva e intersubjetiva do trabalho e dos seus sentidos no 

ordenamento da sociedade contemporânea. A sociologia clinica se enraíza na 

psicanálise e na sociologia compreensiva. A tarefa dos sociólogos compreensivos é 

descrever e compreender o funcionamento das sociedades e a mudança em suas 

dimensões, ao mesmo tempo, globais, individuais e subjetivas.  

A violência, a questão das fragilidades dos vínculos, da banalização das 

injustiças sociais, são temáticas importantes para a psicossociologia e a sociologia 

clínica. O contexto da sociedade contemporânea é marcado pelo individualismo, 

violência, exclusão social e banalização da dor e do sofrimento. A psicossociologia e a 

Sociologia Clínica procuram abordar os fenômenos sociais em sua complexidade 

psíquica e social, sem esquecer suas dimensões antropológica, histórica e política. 

Os teóricos da Sociologia Clínica consideram o homem como produto tanto 

dos determinantes psíquicos como dos sociais, não sendo estes equivalentes, porém 

dificilmente dissociáveis (COSTA e BRANDÃO, 2005). Os determinantes sociais 

produzem um efeito psicológico que não pode ser compreendido apenas na sua 

dimensão individual. O sofrimento humano como ético-político produzido por uma 

história de desigualdades e injustiças sociais, vivenciado pelo indivíduo, tem origem nas 

relações intersubjetivas constituídas socialmente. Essa visão contribui para uma 

releitura do sofrimento, não como característico do indivíduo, mas como produto de 

processo histórico político, social e econômico de exclusão. 

Neste trabalho buscamos reconstituir a ligação entre sociologia clínica e 

pesquisa qualitativa. A sociologia clínica surgiu nos anos 1950. O grupo de 

pesquisadores da sociologia clínica foi reconhecido como um comitê de pesquisa da 

Associação internacional de Sociologia (ISA), em 1994. A sociologia clínica não se 

opõe à psicossociologia, ela pode ser considerada um prolongamento dos elementos 

presentes no campo psicossociológico “Toda pesquisa clínica é qualitativa, porque ela 

se interessa, pelo menos em última análise, pelo universo dos sentidos. Mas ela não é 
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sempre e exclusivamente qualitativa. Além disso, nem toda análise qualitativa remete 

inevitavelmente a uma abordagem clínica.” (SÉVIGNY, 2001, p. 21) 

 A psicossociologia foi desenvolvida pelos fundadores da Associação de 

Pesquisa e Intervenção Psicossociais. Segundo GAULEJAC (2001), a psicossociologia 

tem uma posição que pode ser considerada marginal dentro do campo sociológico. Os 

pesquisadores psicossociólogos são periféricos em relação às correntes metodológicas 

tradicionais da sociologia e são pouco reconhecidos pelas instituições.  

Neste texto trabalharemos com dois autores que enfatizam a importância da 

leitura clínica no campo social Robert Sévigny e Vincent de Gaulejac. SÉVIGNY 

(2001), contribuiu para a difusão internacional da sociologia clínica. Inspirando-se em 

Marcel Mauss defende que a abordagem clínica estuda os fenômenos sociais na ótica 

dos “fatos sociais totais”. A abordagem clínica compreende os diversos níveis da 

realidade, considerando o que os atores sociais dizem e pensam. GAULEJAC (2001) 

deu continuidade à perspectiva de Sévigny defendendo a ideia de que os campos 

psíquico e social são articulados entre si, mesmo permanecendo certa independência um 

do outro. Entre os dois campos existem diferenças e autonomia, há os determinantes 

psíquicos e os determinantes sociais. Porém, os conflitos psíquicos tem uma dimensão 

social.  GAUJELAC (2001) denomina os dois campos de “irredutível psíquico” e 

“irredutível social”. 

O significado da palavra clínica é de observação direta do paciente. “Quando 

empregado nas ciências humanas, esse termo remete a uma prática centrada em casos 

individuais, particularmente casos problemáticos, para os quais é preciso encontrar 

soluções.” (SÉVIGNY, 2001, p.15). A abordagem clínica nas ciências humanas, mais 

especificamente nas ciências sociais, não se reduz apenas aos indivíduos. Seus objetos 

podem ser grupos, organizações, acontecimentos, situações sociais, etc. que precisam 

ser analisados singularmente e especificamente. Ela não se limita a um setor particular, 

sua metodologia pode ser utilizada em todos os setores (família, trabalho, religião, artes, 

etc.). O objetivo é mudar ou melhorar uma determinada situação, encontrando respostas 

para problemas sociais.  

Os vínculos entre a prática e a teoria constituem uma dimensão fundamental 

da abordagem clínica. Habitualmente, referindo-nos antes aos vínculos entre 

teoria e prática. Inverter esses termos permite lembrar que, na abordagem 

clínica, a prioridade é dada à prática, à ação, à intervenção, pois o centro da 
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análise é um problema a resolver ou, pelo menos, uma prática a explicar. 

Além disso, a análise é concebida como uma intervenção. (SÉVIGNY, 2001, 

p.24) 

 

Os autores que trabalhavam com o tema indivíduo-sociedade escolheram a 

psicossociologia como uma saída da rigidez positivista, elaborando novas teorias e 

metodologias de pesquisa que possibilitassem acompanhar as transformações sociais e 

analisá-las.  “Em suma, a reflexão metodológica empreendida pelos pesquisadores 

qualitativos forçou uma redefinição sistemática dos critérios de cientificidade, tais como 

eles haviam sido definidos na epistemologia positivista.” (LAPERRIÈRE, 2008, p. 412) 

Como as questões sociais estão ligadas às mudanças sociais, se a realidade 

muda, as teorias e os métodos utilizados para estudar a realidade se modificam também. 

SÉVIGNY (2001) busca responder por que a abordagem clínica se desenvolveu nas 

ciências humanas. As intervenções da abordagem clínica estão centradas na relação 

indivíduo-sociedade. Na dialética entre o psíquico e o social, questionando o sujeito e a 

historicidade, os indivíduos e os grupos ao mesmo tempo.  

Nesta perspectiva, o termo sociologia clínica permite orientar a reflexão 

sobre três pontos:  

1. A análise das articulações entre os determinismos sociais e os determinismos 

psíquicos; 

2. A questão do sujeito nas ciências humanas e sociais; 

3. A démarche clínica como condição necessária ao desenvolvimento de uma 

sociologia crítica. (GAULEJAC, 2001, p. 37) 

 

Émile Durkheim marcou a oposição entre indivíduo e sociedade, estabelecendo 

a distinção entre fato social e fato individual. A abordagem clínica define esta oposição 

como diferentes pontos de vista ou perspectivas. O sociólogo clínico deve dar 

importância às duas instâncias, a perspectiva dos atores individuais e suas 

representações coletivas e sociais. A sociologia clínica deve ser uma sociologia dos 

fatos sociais totais. O fato social total é um fato que implica todos os níveis da realidade 

social. 

Algumas abordagens sociológicas não consideram os diversos níveis e 

reduzem o social aos grandes conjuntos sociais para evitar o subjetivismo. A tradição 

durkheimiana define o social pelos grandes conjuntos sociais (classe social, nação, 
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cidade, etnia, etc.). “O objeto da sociologia tradicional é compreender as regularidades 

objetivas que superdeterminam o comportamento dos atores. A questão do sujeito foi, 

durante muito tempo, considerada como uma ilusão.” (GAULEJAC, 2001, p.40). A 

ação social compreende todos os níveis na perspectiva da sociologia clínica. O social 

está em toda parte onde existirem atores e sujeitos interagindo. Nas palavras de 

GAULEJAC: 

O indivíduo é multideterminado. Ele é o produto de uma história complexa 

que diz respeito, ao mesmo tempo, à sua existência singular, portanto, ao seu 

desenvolvimento psíquico inscrito numa dinâmica familiar, e à sua existência 

social, vista como a encarnação das relações sociais de uma época, de uma 

cultura, de uma classe social, Todas essas determinações não são 

equivalentes, embora sejam dificilmente dissociáveis. (GAULEJAC, 2001, p. 

37) 

 

O tema da abordagem clínica já foi tratado pela sociologia clássica em termos 

positivistas e funcionalistas (NAVARINI, 2001). A sociologia clássica demonstrava a 

intenção de construir um tipo de pesquisa empírica que fosse capaz de solucionar 

problemas sociais que os atores encontram na vida cotidiana. Com este intuito gerou 

alguns questionamentos sobre a teoria e prática de pesquisa que afetaram as orientações 

de pesquisa usuais nas ciências sociais.  

Existe um dualismo entre as posições teóricas mais rígidas e as mais adaptadas 

às necessidades práticas. Segundo NAVARINI (2005), a sociologia clínica enfrenta um 

dilema normativo. Neste enfrentamento são experimentadas modalidades de intervenção 

com cuidado para que o ator social não perca a autonomia e o controle das suas ações. 

No cenário internacional da atualidade a abordagem clínica é considerada um ponto de 

vista teórico e metodológico emergente para o campo da pesquisa social.  

Em termos de sociologia do conhecimento, o emergir desta perspectiva 

parece levantar múltiplas “questões”: uma questão de conhecimento 

sociológico nascida no campo médico; uma questão de prática e de 

visibilidade aplicativa formata-se na academia sociológica; uma questão 

social de unidade e de globalidade, derivada das consequências da 

fragmentação, da difusão dos saberes especializados e da medicalização; e, 

enfim, uma questão cultural “humanista” em torno da possibilidade ou pelo 

menos em época pós-moderna de utilizar o saber sociológico além da 

complicação das posições normativas, críticas, relativistas e desconstrutivas 

que dominaram as ciências sociais nos últimos trinta anos 

(Glassner&Freedman, 1979). Retomar estes pontos permite enquadrar o 

campo da sociologia clínica como um setor em movimento que se forma ao 

fluir novas perguntas, internas ou externas à disciplina, cujo desenvolvimento 

do método não pode desconsiderar. (NAVARINI, 2005, p. 165)  
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A “pesquisa-ação” tem grande influência sobre a sociologia clínica. A “action-

research” surgiu na escola americana e parte do princípio de que a pesquisa faz parte da 

prática ativa do pesquisador sobre o campo. E esta participação é fundamental para a 

construção do conhecimento (NAVARINI, 2001). A proposta teórica de origem 

francesa é conhecida como “intervention sociologique”. O pesquisador-ativo constrói 

suas teorias a partir da participação no contexto social, através das experimentações 

participadas.  

A sociologia clínica nos seus primórdios já foi vista como um método para 

diagnosticar os males da sociedade e tratá-los, corrigindo os desvios das normas sociais, 

uma espécie de “terapia dos males da sociedade” ou “ciência da diagnose” 

(NAVARINI, 2005). Essa visão foi modificada com o desenvolvimento das pesquisas 

utilizando o método “clínico”. As pesquisas-intervenção passaram a ser difundidas a 

partir da adesão de diversos pesquisadores (Escola de Chicago, pesquisa sociossanitária, 

terapias sociais, etc.). Hoje se compreende as pesquisas em sociologia clínica como um 

conjunto de métodos de pesquisa voltados para a mudança da vida social (mudança da 

situação social, oferta de ajuda, etc.), ou seja, o método pode ser entendido com uma 

combinação de pesquisa e intervenção. 
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Capítulo 3 – Resultados e discussão 

 
 

O Governo de Goiás em 2012 traçou as diretrizes para uma reforma 

educacional que pretende promover avanços e aumento da qualidade da educação no 

estado.  O projeto “Pacto pela educação” é composto de 25 ações divididas em cinco 

pilares. Segundo os formuladores do projeto a educação pública goiana apresenta 

carências no que se refere ao aprendizado dos alunos. O público-alvo são os 600 mil 

jovens e crianças que estudam na rede pública em Goiás. Está previsto no processo de 

implementação que o plano deverá ser debatido por toda a sociedade em reuniões de 

trabalho realizadas nas 38 Subsecretarias Regionais de Educação.  

Segundo dados do Índice de Desenvolvimento sobre a Educação Básica (Ideb),  

sobre a educação pública em Goiás:  

 

Nos anos iniciais, de 1º ao 5º ano, Goiás caiu, em comparação com outros 

estados, da 7ª posição em 2005 (3,91) para a 8ª posição em 2007 (4,27), que 

manteve em 2009 (4,90). Nos anos finais, de  6º ao 9º ano, caiu de 10º lugar 

em  2005  (3,29)  para  13º  em  2007  (3,45)  e  para  o  15º  em  2009  (3,59).  

No ensino  médio,  também  caiu  da  13ª  posição  em  2005  (2,86)  para  a  

16ªem 2007 (2,82) mantendo-se nessa posição em 2009, com 3,07.  Um dos 

fatores que contribuem para o baixo desempenho é a alta taxa de abandono  

dos alunos ao longo da educação básica.  A cada 100 alunos matriculados no 

início do ensino médio, 27 abandonam os estudos.  Já nos anos finais do 

ensino fundamental, 21 estudantes em cada 100 abandonam a sala de aula.
3
 

Para alterar essa realidade, é preciso tornar o ensino mais atrativo e de melhor 

qualidade.  [...]  Apenas  27%  dos  alunos  que  terminam o ensino médio 

alcançam o aprendizado adequado em  Língua  Portuguesa.  Em Matemática, 

essa taxa é de apenas 8,9%. Ou seja, ao fim de 12 anos de estudos, 91 em 

cada 100 estudantes não conseguiram aprender o básico em Matemática. 

 

                                                 
3Portal do Pacto pela Educação.Disponível 

em<http://www.seduc.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/> Acesso em 29 de maio de 2012. 
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O objetivo geral é “dotar o sistema educacional na rede pública estadual de 

mecanismos seguros para ampliar as chances de aprendizado e de sucesso dos alunos.”
4
 

As diretrizes para a reforma educacional contemplam cinco pilares e vinte e cinco metas 

onde estão incluídas: a infraestrutura das escolas, a formação e a valorização dos 

professores e demais servidores e as práticas pedagógicas na rede estadual.  Para cada 

pilar estratégico da reforma educacional, há metas correspondentes: 

 

1 – Valorizar e fortalecer o profissional da Educação 

Metas Gerais: 

- Remuneração mais compatível com a função no mercado de trabalho 

- Oportunidade de capacitação de alto nível a todos os servidores 

2 – Adotar práticas de ensino de alta aprendizagem 

Metas Gerais: 

- Toda criança plenamente alfabetizada até os 7 anos 

- Proficiência adequada dos alunos nas provas padronizadas 

3 – Reduzir significativamente a desigualdade educacional 

Metas Gerais: 

- Todo aluno com aprendizado adequado à sua série 

- Todo jovem com ensino médio concluído até os 19 anos 

- Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola 

4 – Estruturar sistema de reconhecimento e remuneração por mérito – 

Programa Reconhecer 

Meta Geral: 

- Servidores com avaliação e remuneração condicionada a critérios técnicos 

5 – Realizar profunda reforma na gestão e na infraestrutura da rede estadual  

de ensino 

Metas Gerais: 

- Investimento ampliado e bem gerido 

- Padrões mínimos de infraestrutura
5
 

 

 

De acordo com a formulação e implementação do projeto os formuladores 

propõe: “Tudo isso será desenvolvido dentro de um criterioso processo de avaliação e 

acompanhamento, estímulo e reconhecimento ao mérito em todas as instâncias. Por 

isso, e por todas as inovações que traz, o plano de reforma pode ser considerado um 

modelo completo e de resultados que deverá se tornar referência para o país.” 

                                                 
4
 Portal do Pacto pela Educação. Disponível em 

<http://www.seduc.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/> Acesso em 29 de maio de 2012. 

 
5
Portal do Pacto pela Educação. Disponível em 

<http://www.seduc.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/> Acesso em 29 de maio de 2012. 
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Uma das primeiras iniciativas deste projeto do Governo de Goiás foi modificar 

drasticamente o Plano de Carreira dos docentes da rede estadual. As gratificações por 

titulação se tornaram inexpressivas e como justificativa houve uma elevação do piso 

salarial para a categoria P III, ou seja, docente que possui graduação com licenciatura 

plena. Outra ação do Pacto pela educação foi a implantação do Programa de Estímulo à 

Regência – Reconhecer, que visa a avaliação de desempenho e do qual coletamos 

algumas narrativas a respeito que serão apresentadas mais a frente neste capítulo. 

 

Estratégias defensivas 

 

O trabalho provoca uma série de sofrimentos causados pela pressão, 

dominação, injustiça, humilhação, exigências, etc. Para trabalhar é necessário suportar 

esse sofrimento que faz parte do trabalho. Por isso o trabalhador constrói as estratégias 

defensivas que podem ser coletivas ou individuais. Para combater o sofrimento, a 

ansiedade e a insatisfação se constroem sistemas defensivos. Mas essas estratégias tem 

um funcionamento inconsciente.  Os trabalhadores não se dão conta de que estão 

utilizando estratégias defensivas para continuar trabalhando e por isso não falam 

diretamente dessas defesas. 

As defesas são uma forma de resistência ao medo e é também um mecanismo 

coercitivo sobre os membros de um grupo de trabalhadores e levam à exclusão de 

colegas que resistem. As defesas promovem a adaptação aos riscos e impedem a tomada 

de consciência das relações de exploração. A exploração do sofrimento e das defesas é 

utilizada pela organização do trabalho em proveito da produção, em vários ramos de 

atividades, e também no trabalho docente público. “O que é explorado pela organização 

do trabalho não é o sofrimento, em si mesmo, mas principalmente os mecanismos de 

defesa utilizados contra esse sofrimento.” (DEJOURS, 1992, p.104) 

O processo de defesa contra o sofrimento apresenta o seguinte encadeamento:  

sofrimento               defesa protetora         defesa adaptativa         defesa explorada.  

(DEJOURS, 2011, p.173) 
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Se as estratégias defensivas são necessárias para a continuação do trabalho e 

adaptação às pressões para evitar a loucura, em contrapartida elas contribuem 

para estabilizar a relação subjetiva com a organização do trabalho, no estado 

em que ela se encontra e a alimentar uma resistência à mudança. (DEJOURS 

et al, 2012, p. 130) 

 

 

As estratégias defensivas estão presentes nas situações de risco, insatisfação e 

aborrecimento no trabalho. Para suportar as adversidades os trabalhadores que estão 

inseridos no contexto de sofrimento não relatam, falam, ou admitem o que os incomoda. 

Acabam por adotar comportamentos individuais e coletivos que preservam este não 

dito. “As estratégias individuais de defesa têm importante papel na adaptação ao 

sofrimento, mas pouca influência na violência social, visto que são de natureza 

individual.” (DEJOURS, 2007, p.103) 

DEJOURS (1992) utiliza também a noção de ideologia defensiva que constitui 

um mecanismo de defesa elaborado e compartilhado por um grupo social. Quando um 

grupo age de acordo com uma ideologia defensiva, aqueles que não compartilham a 

ideologia são excluídos . “[...] a ideologia defensiva tem sempre um caráter vital, 

fundamental, necessário. Tão inevitável quanto a própria realidade, a ideologia 

defensiva torna-se obrigatória. Ela substitui os mecanismos de defesa individuais.” 

DEJOUS, 1992, p. 36) A psicodinâmica do trabalho constatou a existência também de 

estratégias coletivas de defesa, que são construídas coletivamente. 

As estratégias coletivas de defesa contribuem de maneira decisiva para a 

coesão do coletivo de trabalho, pois trabalhar é não apenas ter uma atividade, 

mas também viver: viver a experiência da pressão, viver em comum, 

enfrentar a resistência do real, construir o sentido do trabalho, da situação e 

do sofrimento. (DEJOURS, 2007, p. 103) 

 

Cada profissão apresenta uma maior ou menor incidência de determinadas 

estratégias defensivas e patologias. No caso do trabalho docente a patologia mais 

frequente é o estresse e doenças derivadas como síndrome de burnout, síndrome do 

pânico, depressão, etc. DEJOURS (1992) denomina de “ideologia defensiva de 

profissão” do conjunto de estratégias defensivas mais recorrentes em determinada 
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profissão. “A definição do estresse continua relativamente vaga. Empiricamente, evoca-

se um sentimento difuso de mal-estar e de ansiedade por meio da experiência de 

situações de trabalho qualificadas como estressantes.” (GAULEJAC, 2007, p.220) 

Um tipo de estratégia defensiva é a fala de alguns entrevistados de que 

“nasceram para serem professores”, ou não se realizariam em outra profissão. Por isso 

devem permanecer no trabalho docente apesar de qualquer adversidade. 

Eu me identifico porque quando eu estou em sala eu vejo que eu já consigo transmitir 

aquilo que eu aprendi, que eu já aprendi nos cursos, eu vejo que eu consigo transmitir 

para os alunos quando eu vejo o resultado de uma redação que eles fizeram, de uma 

prova em que eles saem bem. Eu vejo que eu estou alcançando meu objetivo. Eu acho, 

assim, que eu me identifiquei, achei o meu lugar. (ENTREVISTA B1) 

Outra estratégia defensiva é justificar as condições precárias de trabalho com a 

afirmação que “toda pessoa deve trabalhar”, que o trabalho é importante, não 

importando se as condições geram sofrimento. O sofrimento deve ser enfrentado.   

Nossa, viraria vagabundo com todo perdão. Porque eu gosto de trabalhar 

particularmente, gosto. Acho que todo ser humano deve trabalhar esteja ele no 

trabalho como for, digno, claro. Porque o trabalho engrandece o ser humano. É bom 

pra gente crescer na vida profissional, na vida como um todo. Você cresce no meio da 

sociedade. Você passa a ver a vida de uma outra forma. (ENTREVISTA A1) 

Aqui encontramos a afirmação de que sua vida profissional está totalmente 

separada da vida pessoal. Sabemos que isto não é possível porque há uma influência 

mútua entre as duas esferas e o choque entre dimensão sincrônica e diacrônica, entre 

organização do trabalho e vida psíquica.  

Eu, particularmente, eu tenho um diferencial no qual eu consigo distinguir o que que é 

minha vida familiar e o que que é minha profissional. Eu tenho essa clareza e bem 

como a minha vida familiar eu também não trago pra minha vida profissional. Então, 

eu nunca passei por esse problema, certo? Mas eu convivo com muita gente que passa 

por isso, que não consegue separar uma coisa da outra. São pessoas muito emotivas, 

né? sensíveis, que não conseguem distinguir e desempenhar um trabalho diferenciado, 

distinto. O que que é casa, o que que é trabalho. Eu nunca tive esse problema 
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realmente, eu me afastei da escola, da sala de aula foi justamente não por essa questão 

mas por descrença mesmo  de trabalhar na educação e por não ver crescimento. 

(ENTREVISTA A3) 

 

Relações de trabalho, medo e ansiedade  

 

DEJOURS define como relações de trabalho “todos os laços humanos criados 

pela organização do trabalho: relações com a hierarquia, com as chefias, com a 

supervisão, com os outros trabalhadores – e que são às vezes desagradáveis, até 

insuportáveis.” (DEJOURS, 1992, p. 75) 

O medo é uma das dimensões da vivência dos trabalhadores, está presente em 

todos os tipos de atividades profissionais e constitui um aspecto concreto da realidade, 

exigindo sistemas defensivos. Algumas categorias profissionais põe em risco sua 

integridade física ao executar seu trabalho. Nestes casos, é muito forte e frequente a 

presença do medo no trabalho. O risco é exterior e está fora do controle do trabalhador. 

Enfim, mesmo se o risco é combatido por medidas e regras de segurança, ele 

quase sempre conta com uma prevenção incompleta pela organização do 

trabalho, seja devido à limitação dos investimentos necessários, seja porque o 

risco ou suas manifestações são mal conhecidos. (DEJOURS, 1992, p. 64) 

 

A ansiedade no trabalho, na maioria das vezes, é resultado das relações 

hierárquicas. Estas são fonte de ansiedade porque regulam o ritmo, a produtividade, o 

rendimento, as gratificações e impõe metas. A supervisão do trabalho gera a ansiedade 

no trabalhador a partir do rigoroso controle do seu rendimento. Pouco a pouco, toda a 

vida do trabalhador é atravessada pela ansiedade gerada pelo trabalho.  

O medo e a ansiedade geram estratégias defensivas para que o trabalhador 

continue trabalhando apesar destes sentimentos. Os trabalhadores podem recorrer à 

bebidas alcoólicas, psicotrópicos, etc. para atenuar e controlar a tensão, a agressividade.    
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Um dos mecanismos de controlar a produtividade é a manipulação do medo e 

da ansiedade. O medo e a ansiedade se tornam instrumentos de produtividade e controle 

social, utilizados para pressionar os trabalhadores. A exploração do medo e da 

ansiedade aumenta a produtividade. Esta manipulação se torna uma técnica 

organizacional de comando.  

 

Segundo os próprios trabalhadores, são numerosos os companheiros que 

descompensam. De que maneira? É bem provável que os trabalhadores 

vítimas desses episódios invoquem – mas nem sempre – o trabalho. Muitas 

vezes, na verdade, o que tentam é esconder o medo, que lhes parece 

vergonhoso, ou disfarçá-lo, tanto dos outros como de si mesmos. E mesmo 

quando acusam o trabalho, em contrapartida, nunca incriminam o risco, nem 

o medo. A descompensação aparece então como um quadro misto, associado 

à angústia, à irritabilidade e à depressão. Para o médico, externo à empresa, 

não há aí nada de específico, pois a cristalização de todos os conflitos 

familiares, financeiros, sociais, acaba por conferir ao episódio um caráter 

mais pessoal do que específico do trabalho. (DEJOURS, 1992, p.108) 

 

 

A ansiedade aparece quando o professor começa a planejar a aula, não sabendo 

como será recebido pelos alunos o novo conteúdo e as estratégias de ensino utilizadas. 

O sentimento de não conseguir transmitir o conteúdo também gera ansiedade e a 

sensação de dever não cumprido. 

Tem dois lados. Às vezes, assim, na verdade assim, tem alunos te esperando pra 

aprender como também tem alunos que vem só pra atrapalhar, então, assim, eu acho 

que quando eu me preparo eu penso nos dois lados, naquele aluno que vai pra escola 

pra aprender, mas também penso naquele outro também que não quer nada com nada. 

Eu me preparo pros dois. (ENTREVISTA B1) 

Perguntamos o quem vem à cabeça quando pensa em um dia de trabalho. 

Bom dia de trabalho é aquele em que você tem um plano de aula e consegue executá-lo 

com excelência, você consiga é ter uma boa harmonia dentro da escola que tudo vai 

cooperar pra que você se desempenhe bem dentro do recinto escolar. Então, a 

satisfação do professor é o plano de aula feito e realizado da forma que você achava 

que tinha que ser e a harmonia dentro da escola também é fundamental pra gente 

manter um equilíbrio, né? (ENTREVISTA B2) 
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Quando você parece que não conseguiu passar nada pros alunos. Você sai se sentindo 

vazio. Você não se sente, assim... Você olha pra turma,você está falando, explicando, 

explicando, mas sente que não tem ninguém prestando atenção em você. Que você tá 

ali, eles estão caladinhos, mas parece que você não está conseguindo passar o 

conteúdo pra eles. Aí, eu saio daqui arrasada. (ENTREVISTA B1) 

Aparece a ansiedade pela incerteza de como será o decorrer do trabalho e o 

medo de que os objetivos não sejam alcançados. 

Nossa, eu penso inúmeras coisas, mas eu acho assim que a primeira delas é que dê tudo 

certo. Mas a gente já trabalha com aquela incerteza, da falta de profissionais na 

educação, o aluno que às vezes não te respeita, o aluno que não quer fazer as 

atividades. Então, vem a mente um primeiro plano onde dá tudo certo, onde você tem já 

um planejamento e o segundo plano onde você tem que ter todo um jogo de cintura pra 

trabalhar com aquelas adversidades: alunos, professores e uma série de outras 

questões. (ENTREVISTADO A1) 

São mencionadas também algumas dificuldades da atividade docente. 

Bem, lecionar aula nunca é fácil, né? Primeiro porque você tem que ta ali expondo 

muita coisa que você já aprendeu durante seus estudos e desgasta muito a mente em 

pensar em passar isso pros alunos de uma maneira que eles possam aprender e a nossa 

voz. Então, desgaste sempre vai ter. Durante esse ano, como eu não estou muito tempo 

nessa jornada, mas já tenho sentido Já na pele alguns desgastes tem sim uns que pesam 

um pouco no ombro, a gente sente muito. (ENTREVISTA A4) 

 

Síndrome de Burnout e hiperatividade profissional  

 

Há casos de trabalhadores que desenvolvem uma relação de dependência com 

seu trabalho, levando à hiperatividade profissional.   

O que se denomina workaholism, em contrapartida, é um diagnóstico que 

designa simultaneamente uma conduta e uma causa precisas: a compulsão, a 



 

64 

 

dependência psíquica em relação à atividade, bem como a incapacidade de se 

oferecer e de gozar de tempo de repouso. (DEJOURS, 2011, p. 194) 

 

A hiperatividade ocorre a partir de uma sintonia entre o indivíduo e a cultura da 

empresa. A cultura da empresa elabora formas atrativas de capturar a dedicação do 

trabalhador como promessas de sucesso, realização, poder, riqueza. Para alcançar essas 

realizações o trabalhador deve devotar-se à empresa e aderir aos seus valores. Segundo 

a psicodinâmica do trabalho, alguns indivíduos são mais predispostos do que outros a 

tornarem-se hiperativos no trabalho. A excessiva dedicação ao trabalho pode ocorrer 

também com a finalidade de fugir de determinados problemas pessoais que o 

trabalhador esteja enfrentando em outras esferas de sua vida.  

A hiperatividade profissional pode ser resultado da manipulação do imaginário 

individual pela empresa, ou uma tentativa de acabar com a angústia que por ventura o 

trabalhador esteja enfrentando.  Uma terceira causa da hiperatividade é a defesa contra o 

sofrimento imposto pela organização do trabalho. “... a hiperatividade é a consequência 

evolutiva dos consideráveis esforços despendidos pelo trabalhador ao sujeitar-se às 

coerções crescentes impostas pela organização do trabalho e isso sem descuidar da 

qualidade do trabalho produzido.” (DEJOURS, 2011, p. 213) 

A hiperatividade representa um risco para a saúde, gerando os distúrbios de 

estresse ocupacional como a Síndrome de Burnout, depressão, patologias 

cardiovasculares, tentativa de suicídio, etc. O Burnout acomete em grande número 

mulheres divididas entre o trabalho e os afazeres domésticos.  

 

 

Essas patologias – cujo primeiro quadro conhecido é caracterizado pelo 

burnout - abrangem todas as categorias profissionais, exigindo uma relação 

de auxílio, de assistência e de muitos cuidados. Em primeiro lugar, atinge os 

trabalhadores sociais, os profissionais de saúde, os trabalhadores em 

domicílio e, de maneira geral, os servidores públicos. (DEJOURS, 2011, p. 

259) 
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Presenteísmo e absenteísmo 

 

“A liberdade de retirar-se do trabalho, quando esse conduz ao excesso de 

esforço e à sobrecarga, está limitada por obrigações, de um lado, por conflitos internos, 

de outro.” (DEJOURS, 2011, p. 206) O trabalho é antes de tudo a forma de sustento do 

trabalhador, o meio de sua inserção social, de acesso a direitos sociais e todos esses 

benefícios são estendidos à sua família. O contrato de trabalho exerce uma espécie de 

subjugação do assalariado, que é aceita pela necessidade de assegurar os “benefícios” 

mencionados acima. O trabalhador suporta a sobrecarga de trabalho, fonte de 

patologias. O trabalho é responsável por dinâmicas essenciais nos planos subjetivo e 

social. Isso caracteriza a centralidade do trabalho na sociedade contemporânea. O 

acesso ao emprego possibilita o reconhecimento social e a atribuição de uma identidade 

social ao indivíduo através do seu estatuto profissional.  Desta forma, o trabalho está 

relacionado com a construção da identidade.   

As novas formas de organização do trabalho como as avaliações de 

desempenho e o estabelecimento de metas promovem uma “manipulação da consciência 

profissional” (DEJOURS, 2011, p.214). A generalização dessas novas formas de 

organização, de gestão e de cultura empresarial leva progressivamente à hiperatividade 

profissional.  O workaholism é considerado cada vez mais uma prática comum e 

normal. Na fala desta entrevistada podemos perceber a aceitação da situação de estresse 

como normal: 

Houve uma vez sim que o estresse foi muito e chegou a afetar o sono. Fiquei uma 

semana inteira sem pregar o olho e fui sentir isso na outra semana e eu descobri que 

era estresse mesmo de sala de aula. Eu pedi uma “licencinha” pra diretoria, de uns 3 

dias pra eu descansar e tudo mais. Eles entenderam que eu fui no médico, o médico 

mostrou que era estresse mas nada que fosse muito grave assim. Uma coisa bem 

simples que acontece e é normal. (ENTREVISTA A4) 

A psicodinâmica do trabalho apresenta a noção de “carga psíquica do trabalho” 

e separa a carga de trabalho em dois setores: a carga física e a carga mental (DEJOURS 

et al, 2012). “... se um trabalho permite a diminuição da carga psíquica ele é 
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equilibrante. Se ele se opõe a essa diminuição, ele é fatigante.” (DEJOURS et al, 2012, 

p. 25) O trabalho fatigante é aquele em que a carga psíquica se acumula e se torna fonte 

de desprazer, de cansaço. Quando o trabalho é livremente escolhido e organizado 

existem vias de descarga psíquica e maior adaptação às necessidades do trabalhador, 

torna-se uma atividade de relaxamento e gratificação.  

A relação do trabalhador com a carga psíquica de trabalho pode levar ao 

absenteísmo, às greves, ou ao presenteísmo. O presenteísmo se caracteriza por uma 

dedicação excessiva de certos trabalhadores às tarefas. Alguns docentes tem a 

necessidade de pedir afastamento ou licença para tratamento de saúde, mas não o fazem.  

Não. Precisaria, mas não me afastei. Continuei sem pedir licença. Como que se chama? 

Resisti. Preferi enfrentar. No caso, me deu pânico. Mas preferi enfrentar. Teve umas 

turmas que eu deixei. Era na parte da manhã, que era o Ensino Médio, aí eu deixei, 

fiquei só a tarde que é o pior horário pra se trabalhar. Pelo menos eu acho,  

né?(ENTREVISTA B1) 

O presenteísmo é uma estratégia de permanência no trabalho e implica práticas 

como utilização de medicamentos, disfarce dos sintomas, etc. O objetivo é não perder os 

benefícios que o emprego oferece e, muitas vezes, não aumentar o tempo necessário 

para a aposentadoria, ou até mesmo aumentar o salário que é insuficiente quando 

exercida uma carga horária de trabalho menor. Estas atitudes caracterizam o 

presenteísmo, uma estratégia defensiva, onde o trabalhador prefere continuar 

trabalhando, ou até mesmo intensificar a sua carga de trabalho.  

Nunca deixei que o meu desânimo, por exemplo, com o pouco investimento do Estado 

pudesse influenciar na minha vida emocional. O que eu faço? Eu ajo diferente, né? Não 

tô gostando do salário? Tô achando que tá pouco? Eu trabalho mais, certo? Eu não 

paro. Naquele momento eu não paro e fico começando a reclamar, reclamar e 

reclamar. E essa reclamação entrar dentro de mim e eu começar a ficar doente. Não. 

Eu procuro alternativas. (ENTREVISTA A3) 

Sobre o aumento da carga de trabalho como estratégia defensiva podemos 

acrescentar a seguinte consideração: “Numerosos casos pessoais mostram que certos 

trabalhadores, desgastados por problemas pessoais, familiares e materiais, entregam-se 
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brutalmente a uma cadência desenfreada para esquecer as dificuldades durante o tempo 

de trabalho.” (DEJOURS, 1992, p.44) 

 

Eu, particularmente, pra ser muito sincero. Eu já levantava no outro dia e já começava 

agradecendo porque eu tinha um trabalho pra poder ir, tinha uma ocupação e tinha um 

dever a cumprir. Então, eu nunca, eu acho que eu não me lembro de acordar e falar 

“Nossa vou ter que ir pra aquela escola hoje.” Não. Eu nunca tive isso e já agradecia 

pelo emprego que tinha, mesmo que fosse pouco o salário, eu já agradecia. E vinha e 

trabalhava e trabalhava muito e fazia muito mesmo. (ENTREVISTA A3) 

 

A Avaliação de desempenho 

 

A avaliação ou controle de qualidade tornou-se uma prática utilizada na 

maioria das organizações, sendo considerada indispensável. Porém, sua aplicação 

recebe muitas críticas. A avaliação individualizada de desempenho é um dos novos 

métodos de dominação, trazendo novos encargos ao trabalhador e aumento da jornada 

de trabalho. A principal justificativa para a aplicação da avaliação é a possibilidade de 

obter retorno e informação sobre a utilidade e qualidade do trabalho realizado pela 

organização.  

A avaliação de desempenho está presente até mesmo no setor público, tendo 

em vista que a separação entre as normas de funcionamento do setor público estão cada 

vez mais próximas das normas do setor privado. Com a avaliação individual de 

desempenho é aplicado no setor público os mesmos modos de avaliação utilizados no 

setor privado. A precarização do emprego, a pressão sobre o trabalhador, o medo do 

desemprego são características do setor privado que estão se tornando também 

características do trabalho no setor público.  

O pior encaminhamento que a avaliação pode ter é visar à punição em vez de 

fazer que as coisas simplesmente ocorram da melhor maneira possível no grupo de 

trabalho. Assim, a avaliação pode ser uma ferramenta com propósitos neoliberais, 
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supervalorizando a produção. “A cultura do desempenho se impõe como modelo de 

eficiência. Ela põe o mundo sob pressão. O esgotamento profissional, o estresse, o 

sofrimento no trabalho se banalizam.” (GAULEJAC, 2007, p. 28) 

Para impressionar o avaliador, muitas vezes, os trabalhadores, enquanto estão 

trabalhando, recorrem à encenação de que estão realizando grandes esforços, de que 

possuem habilidades, destreza, méritos, etc. Esta seria uma das aplicações da 

“inteligência prática” ou “inteligência astuciosa”, utilizadas para se manter e suportar o 

trabalho. Isto ocorre principalmente porque a avaliação dos desempenhos, na maior 

parte de suas aplicações, está desconectada da realidade do trabalho. Ou, também pode 

ocorrer que os métodos de avaliação estejam inadaptados à natureza do trabalho 

avaliado. 

A avaliação de qualidade, chamada de “qualidade total”, “acabou cedendo 

lugar a modalidades de ação de marketing e de concorrência comercial.” (DEJOURS, 

2008, p.68) Desta forma, a “qualidade total” substitui a avaliação do trabalho pela do 

resultado. O importante são os resultados, buscando sempre as certificações e selos de 

qualidade que separam os melhores dos piores. A qualidade total torna-se um slogan, 

um argumento publicitário.  E essa qualidade total não é real, é apenas um ideal. 

Encontra limites e na verdade não existe. Para alcançar os objetivos ideais realiza-se a 

fraude dos resultados.  

A avaliação individualizada destrói a confiança e lealdade entre colegas de 

trabalho, prejudicando o trabalho coletivo e o reconhecimento. “A avaliação individual 

tende a destruir a solidariedade local, bem como transformar cada um, quando se trata 

de promoção ou de demissão, em concorrente de todos os outros.” (DEJOURS, 2008, p. 

19) 

Podem ocorrer consequências negativas para os trabalhadores a partir das 

avaliações. A avaliação do trabalho funciona como um instrumento de gestão que 

intensifica o trabalho e pressiona o trabalhador para atingir determinados resultados. A 

mais nociva é a avaliação individual, que pode se tornar arbitrária por metodologia 

inadequada ou falta de fundamentos científicos. Ela reforça o medo, as injustiças, a 

concorrência, a deslealdade, a desestruturação da solidariedade e do prazer de conviver 

no trabalho. O crescimento dos transtornos mentais está ligado às novas formas de 



 

69 

 

gestão e avaliação que estão sendo introduzidas progressivamente no mundo do 

trabalho.  

Um dos efeitos mais prejudiciais da avaliação individual do desempenho são as 

“patologias de sobrecarga” (DEJOURS, 2008). A articulação entre avaliação 

individualizada e tecnologias informatizadas leva a perda de controle do trabalhador 

sobre o aumento da sua carga de trabalho. A valorização é um ingrediente agregado à 

avaliação e gera constrangimentos de trabalho, pelo estímulo à competitividade e 

deslealdade entre colegas de trabalho. Torna-se necessário a busca de outros meios para 

julgar o trabalho que não estejam ligados à avaliação objetiva.  

A “psicodinâmica do reconhecimento” trata dos julgamentos de utilidade e de 

beleza. Na ausência da avaliação, opera a psicodinâmica do reconhecimento, que é um 

processo inerente à organização do trabalho. Porém, no contexto do trabalho atual a 

confiança e a solidariedade foram desestruturadas pela gestão, administração e 

organização do trabalho. Nessas condições o julgamento e reconhecimento ficam 

comprometidos. O sentido do sofrimento depende do reconhecimento. O 

reconhecimento pode transformar o sofrimento em prazer. 

Para que o sofrimento no trabalho seja justificado e se torne autorrealização é 

necessário o reconhecimento. Antes do reconhecimento é preciso conhecimento do 

trabalho avaliado. “Para reconhecer deve-se primeiro conhecer.” (DEJOURS, 2008, p. 

87) O reconhecimento dá sentido, prazer e realização ao trabalho. A psicodinâmica do 

trabalho define dois tipos de reconhecimento: 

 

1. O reconhecimento como gratidão pelas contribuições proporcionadas 

pelos trabalhadores no ajustamento da organização do trabalho. 

2. O reconhecimento como constatação, conhecimento, revelação da 

realidade das contribuições dos trabalhadores à organização, sem as quais a 

organização do trabalho prescrito não chegaria a bom termo. O 

reconhecimento significa, neste caso, o inverso da recusa ou do descrédito à 

realidade. O reconhecimento passa por julgamentos específicos, segundo uma 

dinâmica, apresentada em outra parte. (DEJOURS, 2011, p. 308) 
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O reconhecimento se dá através do processo de julgamento. O julgamento de 

utilidade e o julgamento de beleza, dos quais já tratamos no capítulo 1.  O julgamento 

de utilidade é aquele proferido pela hierarquia, o julgamento de beleza é dado pelos 

pares ou colegas de trabalho.  

Em troca da contribuição à organização do trabalho o trabalhador pode receber 

a retribuição material (salário) e também o reconhecimento simbólico (sentimento de 

utilidade do trabalho, constatação de contribuir para o progresso). No trabalho docente 

todas essas formas de reconhecimento estão comprometidas. O docente não recebe 

retribuição material nem simbólica suficientes para motivá-lo no seu exercício 

profissional. 

A autorrealização é central na construção da saúde mental e física. “O trabalho 

se inscreve então na dinâmica da realização do ego.” (DEJOURS, 2007, p.34) Quando o 

trabalhador não encontra possibilidades de se autorrealizar abre-se o espaço para o 

acometimento de estresse, esgotamento, desgaste físico e mental, etc. 

Em torno de 15 anos trabalhando. Cansaço. Por quê? Cansaço ele advém da alta carga 

horária que você tem que pegar pra você ter um ganho financeiro e realizar certos 

projetos que você precisa, né? O cansaço realmente ele é real. Não tem jeito. Você 

trabalhar de manhã, de tarde e à noite realmente é complicado e ainda levar serviço 

pra final de semana. (ENTREVISTA A3) 

A avaliação é insuficiente por não considerar “os fracassos, o sofrimento, a 

mobilização subjetiva e a tenacidade que ela própria implica.” (DEJOURS, 2008, p.88). 

Não deve ocorrer a redução da avaliação às medidas quantitativas dos desempenhos, é 

necessário considerar os aspectos qualitativos que não podem ser mensurados pelo tipo 

de avaliação usual nos novos métodos de gestão.  

É importante considerar a seguinte ponderação de DEJOURS: “A avaliação é 

necessária, e acho sinceramente que é uma necessidade amplamente compartilhada. 

Cada um de nós precisa dela; ela é um desejo de cada um de nós. O que está em 

discussão é, evidentemente, o tipo de avaliação.” (DEJOURS, 2008, p.100)   

A Secretaria de Estado da Educação do Governo de Goiás criou em 2012, 

como uma das ações do Projeto “Pacto pela educação”, o Programa de Estímulo à 
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Regência – Reconhecer. Este programa oferece bônus aos professores regentes que 

apresentam assiduidade e compromisso com os alunos. Em 2012, o bônus foi estendido 

aos coordenadores pedagógicos, tutores e grupo gestor. Os critérios para recebimento do 

bônus para professores regentes são: assiduidade e elaboração do planejamento de aulas 

quinzenal, entregue em data estabelecida. 

 

O valor do bônus de até  R$2.000,00  para  os  servidores  com  carga  horária  

de  40  (quarenta)  horas semanais, sendo proporcionais às demais cargas  

horárias. No caso de professores regentes, poderá chegar a R$3.000,00 para 

os profissionais com carga horária de 60 (sessenta) horas. O pagamento 

ocorre em duas parcelas, sendo a 1ª no mês de julho e a 2ª no mês de 

dezembro. (Programa Reconhecer – Educação, o mérito é seu. 2012,  p. 3)  

 

O “Reconhecer” atua sob o julgamento de utilidade, aquele que oferece bônus 

e aumentos salariais de acordo com o desempenho individual do trabalhador. 

Com o aumento das atividades de serviços, foram introduzidos novos 

métodos de organização de trabalho, destacando-se a avaliação 

individualizada do desempenho, a qualidade total e a flexibilidade do 

emprego. Estes novos métodos constituem efetivamente uma nova forma de 

dominação no mundo do trabalho contemporâneo, que se traduz pelo 

aumento das doenças mentais e pelo aparecimento de novas formas de 

descompensação e de alienação que desencadeiam até mesmo suicídios nos 

locais de trabalho. . (DEJOURS, 2011, p.428) 

 

Nas entrevistas realizadas pedimos a opinião dos docentes entrevistados sobre 

o “Reconhecer”. Perguntamos se o Reconhecer atende o que propõe. 

Não. Acho que não atende. Acho que o Reconhecer veio pra trazer mais é, desunião 

dentro da escola, entendeu? Não concordo com esse modelo empresarial do governo, 

desse modelo empresarial de gerência, não concordo. Eu acho tanto a escola, o 

conselho escolar, a gente não, é... é uma categoria que a gente não lida, a gente não tá 

moldando um equipamento, uma máquina, não estamos fabricando peça, entendeu? 

Nós não podemos ganhar por produção não porque às vezes nós temos que ganhar por 

dedicação, temos que ganhar é por, pelo trabalho, mas não pela quantidade, pela 

qualidade. Eu vejo que esse programa Reconhecer, como outros programas do 

governo, tá ligado só em gráfico, estatística. Estão ligando só em quantidade e não tá 

vendo muito a qualidade não, entendeu? Então, eu acho isso. Acho que o modelo 
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empresarial dentro da educação não vai funcionar. Não vai porque aqui a gente não 

lida com peça, lida com gente, a gente trabalha não é só com gráfico e estatística, a 

gente transforma a sociedade. Então, aqui é... uma coisa que eu vejo também dentro da 

escola é a questão de que eles tão deixando, uma coisa puxando a outra, tão deixando, 

ligando demais nesses programa do governo de levantar gráfico, estatística e não ta 

lidando com a parte social dessa escola, não é? Aqui a gente forma cidadão, cultura, 

arte, tudo faz parte da, dessa lapidação, que eu gosto de falar, do ser humano dentro da 

escola. E esse modelo empresarial só valoriza gráfico, estatística e quantidade. Não 

valoriza qualidade. (ENTREVISTA B2) 

Os entrevistados fazem uma avaliação negativa do Reconhecer e consideram 

que houve um aumento da competitividade e deslealdade entre colegas de trabalho na 

disputa pelo bônus. 

Só serve pra gerar mais transtornos dentro da escola, mais desavenças porque ficou 

agora um professor vigiando o outro. Um professor querendo saber se o outro está 

recebendo as faltas porque ele faltou. Esse Reconhecer não serviu pra nada, pra ser 

sincera, pra nada. O dinheiro é válido? É. Mas o programa em si só serviu para criar 

mais desavença na escola. Os professores estão sendo mais vigiados e mais cobrados 

ainda. (ENTREVISTA B1) 

 Em todas as entrevistas que realizamos há referências à insatisfação com a 

remuneração do professor. A categoria continua sendo uma das mais desprivilegiadas 

em termos de remuneração. “Juristas e economistas não sabem mais como tratar a 

questão dos salários, que estão cada vez mais desvinculados do trabalho real, o que 

provoca um mal-estar crescente que atinge atualmente toda a sociedade.” (DEJOURS, 

2008, p. 88). O salário adequado ao trabalho desempenhado é uma das formas de 

reconhecimento que o trabalhador pode obter, levando à autorrealização. Porém, na área 

da educação esta forma de reconhecimento está seriamente comprometida: 

Quando? Olha, eu gostaria muito de ser reconhecido pelos governos que passa que 

temporariamente... gostaria com salário, gostaria muito, gostaria de estar sendo bem 

pago, mas hoje o que eu vejo na educação é que valorizam muito mais pelos alunos, tá 

nesse ponto aí, quem valoriza são os alunos. A gente vê eles progredir, tem satisfação 

de... eu sinto, de ver meus alunos sair, ir pra faculdade, ou tá orientando aluno que 
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entra em algum problema na sociedade e a gente de certa forma orienta ele pro lado do 

bem, o lado certo. Isso é gratificante hoje. Esperar valorização profissional hoje... a 

gente necessita pela importância que a gente tem na sociedade.(ENTREVISTA B2) 

Encontramos até mesmo o conformismo com a baixa remuneração, o que pode 

ser considerado também uma estratégia defensiva pela impossibilidade de alterar esta 

realidade. 

Bem, questão de salário eu acho que nunca é muito, né? Um pouco de salário a mais 

sempre é bom. Assuntos como esse de salário são bem comentados entre nós 

professores, até os alunos também questionam isso. Porque, querendo ou não, o salário 

de professor infelizmente, aqui no Brasil, não é tão valorizado. Então, eu como 

professora de matemática, a gente já viu muito cálculo em relação a isso. O Brasil tem 

muito ainda a dar pra nós como salário. Eu creio que isso ainda vai aumentar, mas é 

com o tempo a gente vai ganhando,vai lutando pela nossa área, pelo nosso espaço. Mas 

fora isso eu acho que dá pra suprir algumas coisas. Apesar de que sempre melhoras 

são bem vindas. E... acho que no mais só. E ta tranquilo questão de salário, realização 

profissional também ta bem dito. Tô tranqüila com a área que eu atuo e é isso. 

(ENTREVISTA A4) 

Alguns fazem um balanço entre a realização pessoal de estar construindo a 

carreira na área em que tem aptidão e a dificuldade imposta pela baixa remuneração. 

Sim e não. Sim porque gosto daquilo que faço e não pela questão da remuneração 

financeira que não é, como se diz, a que deveria ser realmente paga pra um professor 

como nós, aquilo que nós situamos hoje, entendeu?(ENTREVISTA A1) 

Há também a referência a uma “crise na educação” que seria um momento de 

precarização acentuada, desvalorização da profissão docente e falta de reconhecimento 

pelo trabalho executado.  

É... eu gosto de ensinar, mas eu vi que é muito desgastante. Muito desgastante acho que 

principalmente pelo momento que a gente ta vivendo na educação, essa crise de 

educação. No momento tá sendo desgastante. Porque tá sendo oferecido muita coisa 

muito fácil pros alunos. Então, muitas vezes eles não demonstram muito interesse no 

que você tá ensinando. Então, você acaba desgastando. (ENTREVISTA B1) 
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Trechos de entrevistas e comentários 

 

Podemos recensear muitas formas de sofrimento que foram percebidas no que 

foi dito pelos entrevistados: 

a) Narrativas sobre o estresse, o desgaste e as doenças. 

O desgaste atinge os novos profissionais que ingressam na carreira docente e não 

conseguem nela permanecer. Os veteranos também sofrem e desenvolvem estratégias 

defensivas, continuando a trabalhar mesmo acometidos por distúrbios físicos e 

psíquicos. 

A questão do desgaste é muito séria. Eu tenho exemplos de professores que não 

conseguem passar na porta de escola. E não é professores que tão há muito tempo em 

sala de aula não. São professores novos em sala de aula. É por causa do estresse. Nós 

ganhamos pouco, temos que trabalhar em três horários e não conseguimos ter nada 

que nós queremos. Porque o governo tem exigido muito. Não dá nada pra gente como 

retorno. Hoje em dia a escola toma toda responsabilidade sobre a criança. Nós estamos 

pegando toda responsabilidade da criança. O pai ganha tudo. O aluno não vem, nós 

temos que saber por quê. O pai só conhece o diretor, o professor, a coordenação no 

final do ano se o filho dele tira nota vermelha. E cadê nosso respaldo? Por que nós não 

podemos trabalhar só um período e ter uma gratificação melhor?  Isso aí é desgastante. 

Eu sou exemplo. Eu peguei, adquiri a diabete pelo estresse. Isso foi provado. Fui 

diretora desse colégio aqui. Na direção eu adquiri diabete. Pela luta, pelo dia-a-dia, 

pelo desgaste. Porque você passa por desgaste muito grande. Tem colegas meus que 

não agüenta passar na porta que eles leciona de tanto sofrimento que teve. Isso aí dói, 

né? É triste. Eu já dei depressão fortíssima, fortíssima, fortíssima. Tive que usar 

medicação. Tive depressão só que a gente tem que ver que tem o outro lado da moeda. 

A gente não pode se entregar. Se a gente brincar a gente se entrega. Muita gente se 

entrega na área educacional. Eu tive depressão infelizmente. Hoje não. Acho que 

devido a idade a gente aprende a lidar. Mas você tem que ter uma estrutura familiar 

muito forte se não você não dá conta de lutar. Influenciou na minha vida familiar, com 
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meu marido, com meu filho, em tudo, tudo. Com minha mãe, que eu tenho mãe idosa. 

Com tudo, tudo, tudo, a escola afeta. A gente ta porque é como eu falo, eu nasci pra 

isso. Se não eu não tava não. (ENTREVISTA B3) 

A narrativa a seguir trata do processo de adoecimento paralelo a dedicação ao 

trabalho: 

Foi progressiva, foi gradual. Mas eu vou falar o seguinte. Essa profissão tem gente que 

fala assim “Tem gente que nasceu pra ser professor, pra trabalhar com aluno e tem 

gente que caiu de pára-quedas.” Então, essas pessoas que caiu de pára-quedas, é muito 

difícil a gente trabalhar com elas. Agora pra ser professor você tem que esquecer um 

pouco sua família. A família que você tem fora da escola. Porque você ta em casa e ta 

trabalhando com os livros da escola. Você não tem tempo. O que que ocorre? Ocorre 

que você tem problema de coluna. Você tem dores de cabeça. Eu trabalho com pessoas 

que tem transtorno bipolar e tem que ficar em sala de aula. E como que faz isso? O 

governo sabe disso? Não sabe. Ele só manda pra gente, o que acontece... o governo 

manda teoria. Não tem ninguém lá dentro que já trabalho na prática. Só nós da 

periferia. Eles não trabalham na periferia. Tudo que aprende na faculdade, se for no 

dia - a - dia, é outra realidade. Não tem nada a ver. O pessoal chega da faculdade aqui 

coma cabeça pensando que ta nas melhores profissões e de repente vai embora. Porque 

a realidade é outra. Ele desencanta. De repente, “Eu não estou agüentado.” e 

realmente é poucos que tem a mesma sintonia com a área educacional. Pra ser 

educador tem que ter sintonia. E eu com 27 anos de experiência posso provar. A 

maioria que ta caindo nas escolas não tem sintonia e não tem opção. Tem o contrato, 

trabalho de contrato 1 ano e volta de novo. E quem é que sai mal? São os alunos. 

(ENTREVISTA B3) 

 

b). Medo dos boatos e desconfiança em relação aos outros.  

 

Trabalhar, na verdade, é não apenas exercer atividades produtivas, mas 

também “conviver”. Assim, uma organização do trabalho racional deve antes 

de tudo preocupar-se com a eficácia técnica, mas deve também incorporar 

argumentos relativos à convivência, ao viver em comum, às regras de 

sociabilidade, ou seja, ao mundo social do trabalho, bem como argumentos 
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relativos à proteção do ego e à realização do ego, ou seja, à saúde e ao mundo 

subjetivo. (DEJOURS, 2007, p. 62)  

 

A convivência com os pares e com os superiores hierárquicos também faz parte 

da constituição das condições de trabalho que podem se tornar favoráveis ou não a 

execução das tarefas. 

O ambiente de trabalho é conturbado. Tem muita picuinha, tem muita fofoca, conversa 

distorcida, muita falsidade. O que mais tem é falsidade. Era pra ser um ambiente bom 

de se trabalhar porque as pessoas estudaram, afinal, estudaram, tem amadurecimento, 

mas é o pior lugar pra se pensar isso. Não tem isso. Mas, graças a Deus tem exceções. 

Tem pessoas que são maravilhosas, que a gente vê que tem o amadurecimento para 

trabalhar na educação.(ENTREVISTADO B1) 

No ambiente de trabalho surge a questão do respeito à individualidade de cada 

trabalhador e também da harmonia entre os colegas de trabalho. Esta harmonia pode 

entrar em colapso quando as características e peculiaridades individuais não são 

respeitadas. 

Eu não sou muito de discutir. Eu acho que discutir, brigas, discussões, não levam a 

nada. Então, o que me deixa chateada às vezes é ver as pessoas discutindo, brigando, 

brigando, brigando e aí você não é disso, mas eles querem que você se envolva nessa 

discussão. Eles querem que você seja igual a eles. Não respeitam seu jeito de ser. 

Querem que você tome partido. Você ta vendo que aquilo ali não vai dar em nada, não 

vai levar a nada, mas eles querem que você deixe de ser você. Isso me chateia muito 

porque eu acho que cada um tem o seu jeito de ser, seu jeito de pensar. Pode até ouvir 

um conselho, uma opinião. Mas cada um tem seu jeito de ser. (ENTREVISTA B1) 

 

c). Desânimo, desencorajamento e até mesmo resignação com condições que 

não podem ser modificadas. 

 

E eu sempre procurei na época que eu tava em sala de aula que hoje eu to fora. Sempre 

procurei desenvolver atividades lúdicas que pudessem fazer com que os meninos 
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pensassem, que os meninos pudessem mesmo estudar. E isso acabava gerando um 

desgaste muito grande. Teve um período que eu trabalhei 60 horas e no final do ano eu 

cheguei, parecia que meu ombro tava na carne viva de tanto que o trabalho era 

cansativo. Hoje o que a gente ta vendo aí a nível de educação? Professores 

extremamente estressados, desanimados, muito desanimados, é, se sentindo traídos pelo 

governo atual. Isso gerou um desconforto muito grande na escola. Gerou também, além 

desse desconforto, uma baixa produtividade dos profissionais, certo? Por quê? Não tem 

o reconhecimento do governo, não tem o reconhecimento da própria escola e o apoio 

dos pais. Isso fez com que os alunos acabassem criando muito poder pra si mesmo e 

gerando transtorno muito grande em sala de aula. E esses professores desgastados 

como estão hoje, com salários extremamente achatados tão passando problemas muito 

grandes. (ENTREVISTA A3) 

 

DEJOURS (1992) denomina de “vivência depressiva” o conjunto de 

sentimentos de indignidade, inutilidade que podem ser vivenciados no trabalho quando 

o trabalhador é dominado pelo cansaço e pela depressão. “A vivência depressiva 

alimenta-se da sensação de adormecimento intelectual, de anquilose mental, de paralisia 

da imaginação e marca o triunfo do condicionamento ao comportamento produtivo.” 

(DEJOURS, 1992, p.49) 

 

d). Sentimento de não reconhecimento dos méritos de cada trabalhador, não 

apenas em relação aos outros, mas de maneira mais geral, pela instituição escolar. 

Percebemos a natureza ambivalente da vivência do docente com a sua 

atividade. Há aspectos positivos, que trazem a autorrealização, e aspectos negativos 

como a excessiva dedicação e as condições adversas que existem na prática da atividade 

docente. 

É... positivo e negativo? Positivo é porque a gente contribui pra formação das pessoas. 

Por exemplo, a gente está contribuindo para o crescimento das pessoas. Então, tenho 

isso como positivo, ensinando eles a conviver em sociedade, a conviver com o colega. 

Agora negativo, infelizmente, é porque a educação - igual eu falei - está passando por 
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uma crise. Então, tem essa parte negativa e acaba que o professor, a gente, né? Acaba 

que percebe de imediato essa questão ruim da educação, essa crise da educação. 

(ENTREVISTADO B1) 

O não reconhecimento pelo seu trabalho faz com que o docente perca o sentido 

do seu trabalho. O reconhecimento pelo esforço realizado no trabalho e a valorização 

subjetiva podem dar sentido ao sofrimento no trabalho. O trabalho docente na 

atualidade não encontra reconhecimento pela própria instituição escolar e nem mesmo 

pela sociedade. 

“[...] muitas vezes não conhecem a própria significação de seu trabalho em 

relação ao conjunto da atividade da empresa. Mas, mais do que isso, sua 

tarefa não tem significação humana. Ela não significa nada para a família, 

nem para os amigos, nem para o grupo social e nem para o quadro de um 

ideal social, altruísta, humanista ou político. Raros são aqueles que ainda 

creem no mito do progresso social ou na participação à uma obra útil.” 

(DEJOURS, 1992, p. 49)  

 

No trabalho que o sujeito executa está atrelado o estatuto social relacionado a 

determinado posto de trabalho que ele executa. No caso do trabalho docente o papel de 

professor é visto socialmente com desprestígio. A visão pejorativa do trabalho docente 

repercute na vivência dos docentes que se vêem privados do reconhecimento e são 

levados a dissimular as dificuldades que o trabalho apresenta. 

 

e) Vivência de injustiça em face dos níveis de remuneração ou reconhecimento 

dos serviços prestados.  

No trabalho? Hoje o trabalho ta um pouco fatigante pela alta carga horária e pela 

desvalorização dos profissionais da educação, entendeu? Tendo por base que o plano 

de carreira nosso foi mexido agora e outras coisas aí. É um pouco desmotivante 

também. (ENTREVISTA B2) 

O trabalho é avaliado como positivo em alguns trechos dos depoimentos, 

principalmente por aqueles que se identificam com a profissão. 
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Eu avalio como um trabalho bom. Eu acho que eu entro empolgado e gosto do que eu 

faço. Apesar de muitas vezes não ter resultado com alguns alunos, mas em geral tem 

bons resultados. Mesmo no caos a gente não deve desistir, não é?(ENTREVISTA A2) 

Os entrevistados destacam a atividade docente como uma profissão de alto 

valor e importância social. 

De positivo? Ela é a profissão, penso eu, uma das mais importantes que existe porque 

todos profissionais passam pela mão do professor, a transformação do cidadão passa 

pelo professor, a... é... o que a educação molda, lapida o ser humano. Ela é muito 

importante. Se não existesse educação, não existia uma sociedade boa, não existia nem 

perspectiva de acabar coma criminalidade, ou miséria, ou alguma coisa, porque a base 

para acabar com isso é a educação de qualidade. Essa é uma parte boa. A parte ruim é 

essa que eu te falei. É a falta de estrutura do Estado, a falta de, de, falta de, é de apoio 

tanto pedagógico quanto valorização mesmo da educação. Porque se tivesse uma boa 

valorização com a mínima carga horária não precisa trabalhar com essa carga horária 

máxima, entendeu? Isso reflete no trabalho dentro da sala com certeza. Quem tem 21 

turmas, querer falar que vai fazer um excelente trabalho aí é também não é verdade. 

(ENTREVISTA B2)   

Aqui o entrevistado faz um balanço do que seriam os aspectos positivos e 

negativos da profissão. 

É bom. Não vou dizer que é ruim. É gostoso você saber ensinar. Isso não é ruim. Esse 

seria o ponto positivo. Saber trabalhar em equipe. Saber que você detém um pouquinho 

do saber e que você pode passar isso pra pessoas que não detém. Pode formar novas 

profissões, mas o lado ruim disso é que a nossa profissão não é devidamente 

reconhecida, temos aí em vista as rebeliões... as rebeliões não. Vamos dizer assim a 

revolta dos professore com relação a plano de salário, melhores condições de trabalho, 

melhores salários. Então, acho que seria esse o ponto negativo. Tendo em vista que 

somos nós que formamos as demais profissões, entendeu? É uma profissão boa sim, 

gosto, mas precisa de uma grande evolução. (ENTREVISTA A1) 
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f) Tensões, entre colegas no ambiente de trabalho, ou com os superiores 

hierárquicos que chegam ao ponto de se tornaram conflitos abertos, dolorosos 

psicologicamente e afetivamente.  

Quando eu coloquei os pés aqui pela primeira vez eu fui muito mal tratada na época. 

Eu nem imaginava que isso aconteceria. Na primeira vez que eu vim fui muito mal 

tratada pela pessoa que me recebeu. Nem vou citar nomes. E depois na sala de aula. Eu 

era, assim, minha primeira, meu primeiro ano de escola, nunca tinha entrado como 

professora na sala de aula. Então, eu tinha o meu jeito de trabalhar e os alunos 

estavam achando ruim aquele jeito de trabalhar e aí aquilo foi me enchendo, me 

enchendo e eu acabei chorando em sala de aula. E aí foi marcante essas duas coisas: o 

primeiro dia que eu entrei aqui e o primeiro ano de aulas aqui.(ENTREVISTA B1) 

Na estrutura vigente da escola pública as relações horizontais são suplantadas 

pelas verticais. (PARO, 2008c). O que prevalece são as relações hierárquicas, e o mais 

alto posto desta hierarquia é ocupado pelo diretor/a. O diretor/a se apresenta como o 

chefe da unidade escolar e responsável por tudo que acontece, assumindo autoridade 

perante as demais pessoas que atuam no ambiente escolar. “Assim, independentemente 

de sua vontade, o diretor acaba assumindo o papel de preposto do Estado diante da 

instituição escolar e de seus usuários.” (PARO, 2008c, p.101) Podemos perceber na 

narrativa dos entrevistados essa centralidade, às vezes abusiva, da autoridade do diretor:  

Aqui na nossa escola nós temos a diretora, a vice-diretora e as coordenadoras. Mas 

aqui essa hierarquia parece que não existe outros grupos. Seria a vice-diretora, a 

coordenadora, tudo se resume na diretora. Então, nem sei se tem hierarquia. Tem os 

professores, as meninas da cozinha e tal. (ENTREVISTA B1) 

A seguir temos mais impressões sobre as relações hierárquicas na 

administração escolar.  

Olha, eu tenho um ponto de vista acerca de que hierarquia, não sei nas outras 

categorias, mas dentro de escola é... a hierarquia nem precisava ser tocada nessa 

palavra hierarquia. A partir do momento que coordenador, diretor e professor estão 

num mesmo projeto ali se respeitando e um dando respeito pro outro, acho que essa 

hierarquia é respeitada naturalmente, entendeu? Nem precisa em momento algum 

nenhuma dessas funções dentro da escola, de coordenador, de diretor saindo da boca 
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deles que ele é um diretor ou coordenador. Acho que a relação respeitosa dentro desse 

núcleo aí de professor, coordenador e diretor vai fazer com que essa hierarquia 

prevaleça de forma harmônica, sem precisar alterar de nenhum para o outro para fazer 

valer essa hierarquia. (ENTREVISTA B2) 

Narrativa sobre a importância do trabalho dos coordenadores pedagógicos na 

administração escolar:  

Com os diretores, eu passei por 4 direções, não tive problemas. Com os coordenadores, 

eu falo o seguinte, coordenador é o elo. Ele tem que saber tramitar entre professor e 

direção. Ele que é o elo, só que tem o seguinte, o coordenador está sendo muito, mas 

muito retalhado. Vem tudo pronto pra ele e ele passa para os professores. Os 

professores muitos não entendem o que o coordenador passa porque ele passa o que ele 

recebe. É difícil. Trabalhar na coordenação não é fácil, mas que é gratificante é, 

exatamente por você ser o elo entre direção, professor, aluno. Você tem que ta em todas 

as áreas da escola e saber lidar com todos. (ENTREVISTA B3) 

 

g) Dedicação ao trabalho docente em condições adversas e experiências 

gratificantes. 

Um dia que foi bom? Quando meus alunos produziram um vídeo e também uma 

entrevista falando sobre “bullying”. Foi proposto pra eles um projeto por mim. Eles 

desenvolveram esse projeto, realizaram entrevista, apresentou para a sala. Então, foi 

um dia, assim, que eu amei porque eu vi que eles trabalharam em conjunto, não só com 

eles alunos, mas comigo e com a escola. Eles interagiram como professor, interagiram 

entre eles alunos e também com outros professores, com outros membros da escola. 

Trabalharam o bullying. (ENTREVISTA B1) 

Os professores apresentam a visão de si mesmo como agentes na formação dos 

alunos, este seria um ideal da profissão, colaborar para a formação da cidadania das 

novas gerações. 

Aspecto positivo é a contribuição às vezes que a gente tem, talvez seja ideal ainda, de 

formar homens e mulheres (risos). Ainda a gente tem um pouco esse ideal. Negativos 

talvez porque o sistema educacional ta falido. Não tem esperança nenhuma de mudança 
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porque tem gente muito incompetente gerenciando a educação, mas mesmo falido eu 

acho que a gente pode contribuir de alguma forma. (ENTREVISTA A2) 

A atividade docente implica uma grande responsabilidade, esta seria também 

mais uma forma de pressão sobre os educadores. 

Querendo ou não, os alunos que a gente pega todo ano é diferente do anterior, 

principalmente a geração que vem após a outra, sempre tem uma diferença a mais que 

nós professores sofremos e sentimos em nossa pele, tanto no nosso corpo quanto na 

nossa mente. Então, há um desgaste sim, tanto emocional quanto físico, principalmente 

físico, né? Porque emocional às vezes nós conseguimos resolver por aqui, mas físico, 

extremamente, afeta nossa vida no decorrer do ano, né? que a gente ta ministrando 

aula e etc.(ENTREVISTA A4) 

Em alguns casos, o professor representa um ponto de apoio e referência para os 

alunos. 

Eu acho marcante quando um aluno chega te trazendo um elogio, mostrar todo esforço 

dele em tentar entender a matéria mesmo dentro das suas limitações. Eu acho que isso 

assim engrandece o professor. Eu acho isso muito marcante. Porque o aluno chega, 

vem, procura, corre atrás, às vezes chora “Olha professor eu estou passando muita 

dificuldade, quero aprender, quero buscar, quero me formar, quero ta dentro da 

universidade.” Nesse ponto que eu, por exemplo, pretendo ajudar meu aluno. Você vê 

que é muito difícil. Eu me identifico muito porque foi assim que eu consegui. Não 

estudei no período noturno, mas sentia muita dificuldade em determinadas matérias, 

não na área de exatas, mas buscava correr atrás do professor naquelas matérias que eu 

não me sentia bastante desenvolvido pra buscar desenvolver e procurar me sair melhor 

numa prova de um ENEM, de um vestibular e coisas do tipo (ENTREVISTA A1) 

 

h) Impressões sobre o cotidiano de trabalho. Os professores enfrentam o 

descaso do Estado para com a escola pública, convivem com condições desfavoráveis 

de trabalho, baixos salários, etc. Todos estes fatores se refletem em seu cotidiano, 

formando um misto de insatisfação pessoal, frustração profissional e apatia com relação 

à atividade docente.  
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Olha, no período da manhã eu sou disposta. Mas como a gente tem que trabalhar mais 

que um período. Aí quando vai dando, vai acabando o período e eu sei que tenho que 

entrar novamente em sala de aula dá um pouco de cansaço, de vontade de largar tudo e 

ir embora. O rendimento é pouco. Eu tenho uma mania de falar “Professor que 

trabalha de manhã é pobre, quem trabalha a tarde é pobre, mas quem trabalha à noite 

é muito pobre.” Por que nós não podemos trabalhar só um período ou dois períodos no 

máximo e termos um salário digno? Nós não temos. Professores que moram do outro 

lado da cidade vem pra cá, chega aqui no colégio às 7 da manhã e vai embora 10 horas 

da noite. Isso é vida? Isso é vida pro professor? Que rendimento que os alunos vão ter? 

E o professor, será que vai estar satisfeito como rendimento dele em sala de aula? 

Porque todo professor tem que fazer uma revisão de tudo que ele deu. Eu tenho uma 

mania de ter um diário. No final do dia eu anoto como que eu fui nessa aula. E será que 

meus alunos aproveitaram ou levaram coma barriga? Coisa que a gente não pode 

deixar acontecer. Quando você está com a sua mente cansada não rende. Nós somos 

seres humanos, mas muitas vezes trabalhamos como máquinas. (ENTREVISTA B3) 

A entrevistada relata a dificuldade de trabalhar com alunos do Ensino 

Fundamental no turno vespertino por ser um turno e nível de ensino que exigem 

demasiadamente do professor, gerando desgaste.  

Ai, ai, o cansaço. Às vezes, assim, eu estou lá em casa, quando eu começo a arrumar 

pra vir pro trabalho, aí eu penso um pouco no cansaço, penso um pouco na dificuldade 

de lidar com os alunos, principalmente porque eu trabalho à tarde. Porque é uma 

dificuldade ta trabalhando com os meninos aqui à tarde. Mas também eu penso no 

outro lado, o lado bom que é poder ensinar, que eu gosto de sala de aula. Eu gosto de 

estar em sala de aula, eu gosto disso. Mas, ultimamente, eu ando pensando mais que eu 

estou ficando cansada. (ENTREVISTADO B1) 

A professora fala neste trecho sobre a necessidade de utilizar métodos criativos 

para aumentar o interesse dos alunos e conseguir executar o trabalho de forma 

satisfatória. 

Bem, primeiramente, vem um lado humorístico “Poxa eu queria estar dormindo.”, mas 

vamos trabalhar. E isso eu acho legal porque matemática é uma das matérias que os 

alunos menos têm afinidade. Então, eu tento passar matemática de uma maneira 
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divertida. Então, eu já penso levantando, não, eu tenho que ensinar dessa maneira pra 

eles, pra ser uma matéria nova que talvez eles possam aprender comigo. Eles vão levar 

isso pra frente, vão levar pra sua faculdade, pro seu ensino superior. E... acho que é 

isso. Um pensamento bem positivo mesmo a gente tem que ter porque nossa vida é 

movida por nosso pensamento mesmo. Então, ter um pensamento bem positivo ao 

ministrar aula. (ENTREVISTADO A4) 

Mais um depoimento enfático sobre como o trabalho docente se torna 

cansativo e desgastante nas condições de trabalho vigentes. 

Se tratando da área da educação: cansaço, estressante. (ENTREVISTADO A1) 

 

i) Escolha da profissão. Percebemos que alguns entrevistados destacam o fato 

de não terem optado pela profissão espontaneamente, mas que foram levados ao 

trabalho na educação por condições adversas: 

Na verdade, na verdade, eu fiz biologia para atuar na área de bacharel, eu sempre 

gostei mais da área de meio ambiente e quando eu terminei fiz licenciatura passei no 

concurso. Aí por isso que na sala de aula eu falo mais de educação ambiental e tento... 

mas, eu vim pra licenciatura mesmo. Era um segundo plano, não era o primeiro. Eu ia 

trabalhar na área de bacharel, biologia bacharel. Depois eu vim e hoje eu trabalho 

educação ambiental na escola, essas coisas, atuar um pouco na área que eu gostava. 

(ENTREVISTA B1) 

O exercício da docência aparece em alguns depoimentos como uma atividade 

que não foi planejada nem desejada pelo sujeito. 

Igual eu te falei. Eu não tinha nem base, nem pensamento de ser professor. No Ensino 

Médio eu vim de escola agrícola, outro viés de pensamento. Caí dentro da licenciatura, 

porém gosto muito acho que tem estilo pro trem, gosto de ensinar, é, o problema cai 

nesta desvalorização do professor e na falta de estrutura. (ENTREVISTA B1) 

Quando perguntados sobre o processo de escolha da profissão alguns 

entrevistados relatam a admiração pelos seus professores quando eram alunos e também 

o incentivo externo para seguirem na carreira docente. 
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Ah, quando eu tava no Ensino Médio eu admirava meus professores. Eu sempre admirei 

meus professores. Então, eu achava bonito o jeito deles darem aula, gostava de ver eles 

ensinando. Então, eu me espelhei muito nos meus professores pra optar. Minha 

primeira opção era pedagogia. Aí, não deu certo, aí, prestei pra Letras. Então, assim, 

quem me motivou foram os meus professores pra optar em fazer o curso e ter esse curso 

como profissão. (ENTREVISTA B1) 

Outros afirmam terem seguido a carreira docente por impossibilidade de seguir 

na carreira que realmente desejavam. 

Na verdade a opção de professor foi uma dica de uma professora de Ensino Médio. 

Minha primeira profissão era na verdade cursar Engenharia Mecânica. Prestei por 

uma vez em Minas Gerais e não passei. Na segunda vez a professora deu uma dica de 

fazer física e depois entrar como portador de diploma. Então, foi aí que eu ingressei 

nesse ramo de professor. No caso, na carreira de licenciatura em Física, mas pretendo 

no futuro próximo ingressar na carreira de engenheiro. (ENTREVISTA A1) 

Há também a certeza da aptidão para a docência. 

Influência de professor desde o 7º ano, na matéria de humanas que eu ministro, questão 

da história, questão do ideal em cima de disso, de mudança. É uma questão de caráter 

mesmo. Eu não me arrependo em momento nenhum. (ENTREVISTA A2) 

Alguns entrevistados apresentam a certeza vocacional e a profissão de 

professor/a como primeira opção na sua trajetória profissional: 

Acho que exige muito trabalho, exige dedicação, trabalho, dedicação e uma dose 

mesmo de gostar da profissão. Uma dose mesmo altíssima da gente gostar do que 

faz.(ENTREVISTA B2) 

Esta entrevistada afirma que não se realizaria em outra profissão que não a 

docência. 

Quando eu me formei era na área de orientação vocacional. Inclusive, eu fui a primeira 

orientadora educacional desse colégio. Eu não me arrependo apesar de todo entrave 

que tem. Vários entraves. Mas eu não me arrependo. Eu fui feita pra isso. Pra trabalhar 

com adolescente, em uma sala de aula, em um colégio da melhor forma possível. Já 
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chorei muito, mas em compensação há muito mais alegrias. Pelo menos neste colégio 

que estou há 27 anos aqui, nesse colégio. É a minha casa. A gente passa a ter mais 

compromisso, responsabilidade e também um cuidado muito grande. Não só com o 

aspecto físico, mas principalmente com os alunos e professores que se tornam família. 

(ENTREVISTA B3) 

O entrevistado relata o desgaste que tem sofrido ao longo de quase 20 anos de 

trabalho docente. Ele destaca a sobrecarga de trabalho do professor que exerce a 

atividade em 3 turnos para ter uma melhor remuneração. 

Desde quando a gente começou a trabalhar que foi em 95. Naquele período, então, já 

era um momento de grande desgaste físico, emocional, até mesmo pela sobrecarga de 

trabalho que você acaba tendo em escola. Por quê? Pra poder você ta aí é... 

conseguindo um certo rendimento financeiro melhor você tem que acabar se 

sobrecarregando de trabalho, de tarefa e até mesmo de estar trabalhando três turnos: 

de manhã, de tarde e à noite. Pra poder ta conseguindo esse ganho melhor. Isso acaba 

gerando um desgaste físico, um desgaste emocional muito grande, grande, grande, 

grande. Porque também você não tem aí o suporto é... da escola, suporte da própria 

Secretaria de Educação que pode ta te ajudando, te auxiliando a desempenhar um 

trabalho  com projetos, com atividades que venham trazer mais...digamos assim, como 

eu poderia falar? Um melhor aproveitamento, né? dos meninos em sala de aula. 

(ENTREVISTA A3) 

 

j) Planos para o futuro  

 Muitos entrevistados disseram pretender continuar na área da educação, se 

aperfeiçoando em cursos de pós-graduação (mestrado doutorado), sendo que alguns já 

cursaram especialização. Eles pretendem também ingressar como docentes no ensino 

superior. 

Uai, eu, é o que eu tava até pensando mesmo esse ano. Eu preciso fazer um mestrado e 

um doutorado porque assim. Não é só por causa de salário mesmo não. È pra ta se 

reciclando mesmo e procurando qualificar cada vez mais, né? (ENTREVISTADO B2) 
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Encontramos depoimentos de professores que estão exercendo a atividade de 

ensino e ao mesmo tempo planejando a mudança de profissão.  

Pretendo continuar. Até que eu já tenho um projeto como mestrado e ir pra faculdade. 

Porque meu objetivo é ir pra faculdade se Deus me der força, ânimo, menos estresse, 

bastante saúde. Vamos ver se a gente leva aí até a aposentadoria, né?(ENTREVISTA 

A4) 

Aqui o entrevistado apresenta a intenção de continuar na carreira docente, mas 

para outro nível de ensino, a educação superior. Para isso pretende investir em cursos de 

pós-graduação. 

Pretendo continuar como professor. Talvez mais a frente continuar numa escola 

pública, mas visando a universidade, né? Uma formação continuada, né? Visando uma 

universidade. Mas pretendo continuar sim. É a minha área, pretendo cada vez melhorar 

dentro dela. (ENTREVISTA A2) 

Mais um depoimento em que aparece o desejo de trabalhar com outro nível de 

ensino, o ensino superior. 

Eu não tenho esperança, visão de mudança porque eu vejo ainda um lado mais obscuro 

na educação. Mas eu acho que no meio do caos a gente pode fazer algo positivo, né? 

Eu pretendo entrar numa universidade, mas mesmo sem muita esperança porque a 

universidade não está essas coisas também. Numa universidade particular ou então 

mais a frente numa federal. Eu tenho a pretensão de uma formação continuada, um 

mestrado, talvez um doutorado na minha área. (ENTREVISTA A2) 

Alguns apresentam o planejamento de cursar outra graduação para mudar de 

profissão e alcançar melhor remuneração ou melhores condições de trabalho, que 

julgam não ser possível encontrar na área da educação. 

Quanto à questão, assim, de aprofundar em Letras eu decidi que por enquanto não. 

Tenho outra... Quero fazer outro tipo de graduação, que é a graduação em Música. E 

em Música eu quero ver se faço também a licenciatura. Aí, me tornar também uma 

professora de música. Mas em Letras só mesmo cursos assim pra renovar, ver se 

mudou alguma coisa no ensino de Língua Portuguesa. Ver se no caso mudou alguma 
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coisa na literatura, na gramática, mas por enquanto, em relação à Letras, que é o meu 

curso, não. (ENTREVISTA B1) 

Encontramos professores que enquanto estão exercendo a atividade docente 

estão se preparando para a mudança de profissão, ou seja, cursando outra graduação em 

área distante da educacional. 

No momento eu pretendo, estou estudando a possibilidade de ingressar em um novo 

curso: Engenharia civil. Mas estou estudando isso ainda porque existe uma série de 

outros fatores: financeiros, emocionais, entendeu? E como se diz, eu acho que o 

principal deles seria mesmo o financeiro e tempo também porque você precisa 

despender tempo pra cursar uma nova faculdade. Seja ela entrando como portador de 

diplomas, seja ela entrando como um novo cursista, entendeu? Então, espero num 

futuro próximo estar cursando Engenharia Civil, não muito longo. (ENTREVISTA A1) 

Uma das principais dificuldades para obter outra formação, em cursos de 

graduação como engenharia, são as condições financeiras e o tempo disponível 

necessário para os estudos. 

O que eu quero? O que eu quero mesmo é formar hoje, futuramente em um novo curso, 

Engenharia Civil e quem sabe montar uma empresa. O que falta pra isso? Bem, falta 

uma série de coisas, principalmente pelo lado financeiro. E no momento eu tenho 

planos, como se diz, tenho planos pro momento. (ENTREVISTA A1) 

 

l) Trabalho fora da sala de aula (extraclasse) 

Sabemos que professores trabalham não só na escola, mas também fora da sala 

de aula para realizar atividades como planejamento de aulas, correção de atividades, 

diários, etc. Essa dupla distribuição do tempo de trabalho, muitas vezes, prejudica as 

atividades domésticas e de lazer e aumenta o tempo dedicado ao trabalho: 

Eu busco sempre não levar muita coisa pra casa. A gente como profissionais sempre 

tentamos resolver tudo no nosso ambiente de trabalho. Só que querendo ou não, 

quando há bastante desgaste a gente leva sim pra casa. Quando atola muita coisa a 

gente passa noite e noite fazendo tudo, aí aquele desgaste de sono, noite mal dormida, 
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afeta nosso apetite querendo ou não e chega sempre ao extremo, né? Querendo ou não, 

chega a um extremo, nosso limite que a gente sente sim, chega em casa, no nosso dia-a-

dia, a gente sente que o trabalho fez aquilo, o motivo é o nosso trabalho e sente, afeta 

muita coisa no nosso físico.(ENTREVISTA A4) 

O trabalho extraclasse compromete o tempo que poderia ser utilizado para o 

lazer e outras atividades, sobrecarregando o trabalhador docente. O tempo fora do 

trabalho é contaminado pelo trabalho. “E como os horários de trabalho não bastam mais 

para responder a essas exigências, a fronteira entre o tempo de trabalho e o tempo fora 

do trabalho vai tornar-se cada vez mais porosa.” (GAULEJAC, 2007, p.111) 

O trabalhador se torna condicionado ao comportamento produtivo imposto pela 

organização do trabalho. O tempo de trabalho e o tempo fora do trabalho se tornam 

indissociáveis. ”[...] as tecnologias permitem ligações para além da fronteira entre o 

profissional e o privado, o trabalho e o afetivo, o familiar e o social.” (GAULEJAC, 

2007, p.112) O presenteísmo também é uma expressão desta contaminação.  

 

Compensação aparentemente natural das violências do trabalho, o tempo fora 

do trabalho não traz para todos as vantagens que poderíamos esperar. Se 

levarmos em conta o custo financeiro das atividades fora do trabalho 

(esporte, cultura, formação profissional) e do tempo absorvido pelas 

atividades inelásticas (tarefas domésticas, deslocamentos), poucos são os 

trabalhadores e as trabalhadoras que podem organizar o lazer de acordo com 

seus desejos e suas necessidades fisiológicas [...]. (DEJOURS, 1992, p. 45) 

 

 

O trabalho docente não oferece oportunidades de ascensão profissional e 

autorrealização nos termos que explicitamos acima. Os professores tem que cumprir 

exigências burocráticas exageradas, autoritarismo dos diretores, falta de participação 

nas decisões da escola, problemas de interação com os colegas e pais de alunos. 

 

 

Melhor enfatizar: coloque-se na posição de alguém com pelo menos 12 anos 

de escolaridade, muitas vezes com 16 anos (superior completo) em busca de 

trabalho e nós te oferecemos um emprego com as seguintes características: 

Salário pela metade do que paga o mercado. 

Carreira sem grandes possibilidades de ascensão. 
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Falta de condições básicas para o exercício da profissão. 

Reconhecimento social baixo combinado com alta responsabilidade. 

Burocratização excessiva. (CODO, 1999, p. 99) 

 

 

m) Sobre o perfil dos alunos e a relação professor-aluno. 

Os docentes falam sobre a heterogeneidade do corpo discente com o qual 

trabalham. 

Sobre o perfil dos alunos eu diria que no vespertino hoje ele se encontra bastante 

heterogêneo tendo em vista principalmente as série iniciais que é o 6 e 7anos. Alunos 

que provém de outras unidades. Então, de outros estados principalmente, traz uma 

certa carga de cultura e de estilo de ensino totalmente diferenciado do nosso estado. Já 

do noturno é um perfil totalmente diferenciado também porque são alunos que 

trabalham, estão cansados, tem que ter uma política de ensino voltado para eles. Para 

atingir o seu cotidiano mais específico e entender que às vezes eles estão naquela 

rotina não é porque querem, é porque necessitam. Então, a gente sabe que conciliar 

trabalho e estudo não é uma tarefa fácil. Poucos conseguem. Mas tem muitos deles 

perseverando, batalhando. Mas muitos deles não se interessam por nada do que nós 

falamos dentro de sala. (ENTREVISTA A1) 

Outros destacam o desinteresse dos alunos como uma dificuldade no processo 

ensino-aprendizagem. 

Isso tem que ser analisado um pouco por série. Mas, assim, de 3 turmas boa parte dos 

alunos tem interesse. Agora 2 turmas é desinteresse total. Estão aqui só pra ganhar 

nota, passar de ano porque o pai obriga, a mãe obriga vir pra cá. (ENTREVISTA B1) 

Percebemos que é difícil para os entrevistados traçar um perfil dos alunos por 

trabalharem com idades, níveis de ensino e séries variados.  

Tem vários perfis. É um relacionamento tranquilo. Uma hora ou outra tem, como 

qualquer lugar que a gente vá, tem gente complicada. Mas eu acho que a gente é 

preparado para lidar, preparado teoricamente pra lidar com essa adversidade dentro 

da sala, né? (ENTREVISTA A2) 
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A relação que se estabelece entre professor e aluno é marcante para ambos. 

Eu acho marcante quando um aluno chega te trazendo um elogio, mostrar todo esforço 

dele em tentar entender a matéria mesmo dentro das suas limitações. Eu acho que isso 

assim engrandece o professor. Eu acho isso muito marcante. Porque o aluno chega, 

vem, procura, corre atrás, às vezes chora “Olha professor eu estou passando muita 

dificuldade, quero aprender, quero buscar, quero me formar, quero ta dentro da 

universidade.” Nesse ponto que eu, por exemplo, pretendo ajudar meu aluno. Você vê 

que é muito difícil. Eu me identifico muito porque foi assim que eu consegui. Não 

estudei no período noturno, mas sentia muita dificuldade em determinadas matérias, 

não na área de exatas, mas buscava correr atrás do professor naquelas matérias que eu 

não me sentia bastante desenvolvido pra buscar desenvolver e procurar me sair melhor 

numa prova de um ENEM, de um vestibular e coisas do tipo. (ENTREVISTA A1) 

Os docentes frisam a necessidade de ter um bom relacionamento com os alunos 

para que desempenhem seu trabalho de forma satisfatória. 

Meus alunos eu não... na verdade eu sou amigo dos meus alunos. Eu tento tratar eles de 

forma respeitosa que consiga despertar esse respeito mútuo, entendeu? Eu respeito 

eles, eu acho que tratando com respeito, tratando como amigos, eles vão me tratar da 

mesma forma. Sabendo os limites, né? Soltando eles em sala até quando pode e tentar 

manter essa relação de respeito professor e aluno. (ENTREVISTA B2) 

Neste depoimento o professor expressa a dificuldade de trabalhar com número 

elevado de alunos. Nas escolas estaduais as turmas são formadas por 45 alunos e esta é 

a norma geral, dificilmente há turmas com menos alunos. 

Você ta numa sala de 45 alunos, cada um de um tipo de pessoa, cada um com suas 

ideias. Você tem que saber relacionar.  Você tem que aprender a respeitar. Coisa que 

hoje muitos professores não têm. Você não pode se por num patamar acima do aluno 

não. Você tem que trabalhar como aluno porque muitas vezes em vez de ensinar, você 

aprende. É a flexibilidade. É compreender o viver do aluno. Porque cada um vem coma 

sua vivência, com as suas tristezas, as suas alegrias, sua pobreza. Quem somos nós pra 

poder julgar o aluno que ta tirando nota ruim? Não vou dizer que a gente passa a mão 

na cabeça não porque eu tenho até uma fama de rígida, mas a flexibilidade e a 
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compreensão tão acima de qualquer coisa. Eu tenho um ótimo relacionamento com 

meus alunos. (ENTREVISTA B3) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho continua central em na sociedade e exige uma dedicação cada vez 

mais intensa dos trabalhadores. A duração do trabalho e a intensidade não param de 

aumentar. De acordo com a divisão internacional do trabalho há um deslocamento para 

os países do sul e extremo oriente do trabalho mais precário e mal remunerado.  

 

Segundo nosso ponto de vista, o trabalho permanece sendo uma fonte de 

pesquisa de importância capital, em função do que já designamos como 

centralidade do trabalho. A centralidade do trabalho é percebida na 

construção da identidade, na realização de si mesmo e na saúde mental – ou 

mesmo na saúde somática. O trabalho é um gerador de saúde ou, ao 

contrário, um constrangimento patogênico. O trabalho jamais é neutro, 

considerado deste ponto de vista. Ou joga a favor da saúde ou, pelo contrário, 

contribui para sua desestabilização e empurra o sujeito para a 

descompensação. (DEJOURS, 2011, p.164) 

  

Buscamos demonstrar que entre a Psicodinâmica e a Sociologia do Trabalho, é 

possível perceber a estreita relação de saúde com trabalho. As transformações em curso 

no mundo do trabalho estabeleceram novas relações de trabalho. Os sindicatos e a 

regulamentação estatal perderam força nesta nova configuração. O enfraquecimento do 

movimento sindical, a desestruturação do Estado, a desconstituição dos direitos sociais 

dos trabalhadores, a expansão de formas de trabalho precárias, a elevação das taxas de 

desemprego e o crescimento da exclusão social, tornaram cada vez mais complexa a 

situação dos trabalhadores.  

Com os métodos usuais de avaliação do desempenho e o slogan da “qualidade 

total” é cada vez maior a pressão por resultados sob os trabalhadores. A precarização do 

trabalho e o desemprego aumentam o medo, a insegurança e estimulam a obediência e 

submissão dos trabalhadores a situações cada vez mais opressoras de trabalho. Nesse 

contexto de tendência à precarização das relações de trabalho aumenta o risco de 

desemprego, a ansiedade e o medo do trabalhador. O desgaste físico e psicológico 

passa, muitas vezes, a ser banalizado e encarado como se fosse parte da forma normal 

de trabalhar e viver. 
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A saúde do trabalhador corre grande risco quando a organização do trabalho 

impõe metas inatingíveis, hierarquia assimétrica, falta de reconhecimento e gera 

conflitos no trabalho. Essas medidas agem não só no ambiente de trabalho, se refletem 

para todas as esferas da vida do trabalhador (familiar, afetiva, social, etc.). Os 

transtornos podem ser devastadores, com aumento das doenças e acidentes de trabalho. 

As ações das empresas estão sempre condicionadas pelas estratégias de mercado. As 

ações mais destrutivas são a flexibilização da força de trabalho, as demissões em massa 

(que em alguns casos podem resultar em suicídios), mudanças estruturais e conjunturais. 

A perda do sentido do trabalho e a contradição entre êxito e exigência de excelência são 

alguns dos resultados destas ações.  

A organização do trabalho exige que a vida do trabalhador se confunda com as 

metas da empresa. Assim, se forma a consciência culposa e as perturbações das relações 

produtivas e sociais. A única forma de tentar alcançar o reconhecimento é trabalhando 

mais e mais, seguindo o aumento progressivo das metas e se tornando um trabalhador 

polifuncional. Desta forma, o mundo do trabalho destrói pessoas e constrói riquezas 

para poucos.    

Ao longo de toda a abordagem da psicopatologia do trabalho sobre a relação 

homem-trabalho, levaremos em conta, sem dúvida, que em qualquer 

circunstância ou situação o trabalhador não será nunca considerado um 

indivíduo isolado. Ele sempre toma parte ativa nas relações: relação com 

outros trabalhadores que sofrem, para construir as estratégias defensivas em 

comum; relação com os pares, na tentativa de um reconhecimento de sua 

originalidade e sua identidade ou de sua pertença a um coletivo ou 

comunidade de ofício; relação com a hierarquia para fazer reconhecer a 

utilidade de sua habilidade ou de seus achados técnicos; relação com os 

subordinados, na tentativa de uma busca de um reconhecimento de sua 

autoridade e de suas competências etc. (DEJOURS et al, 2012, p. 138) 

 

O trabalho é mediador da autorrealização dos indivíduos no campo social. Pode 

se configurar como mediador da emancipação e gerador de sofrimento como mostram 

as pesquisas em psicodinâmica do trabalho. O sofrimento é gerado principalmente pela 

intensificação do trabalho, aumento da carga de trabalho e degradação das relações de 

trabalho.  O trabalho é uma fonte de paradoxos. Pode ser um instrumento de 

aprendizado, solidariedade e democracia ou origem de processos destrutivos para o 

indivíduo e para a sociedade.   
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O estresse e a hiperatividade profissional são mais do que doenças pessoais. 

Podem ser considerados e estudados como fenômenos sociais. A origem destes 

distúrbios é o mal-estar provocado pelas condições de trabalho. 

 

Doença ou mal-estar social? Patologia ou violência das condições de 

trabalho? Depressão ou desespero? Como qualificar as interfaces entre os 

sintomas experimentados pelos assalariados, que têm efeitos somáticos e 

psicossomáticos, e as condições de trabalho que os geram? (GAULEJAC, 

2007, p.231) 

 

As suas fontes não são individuais, estão relacionadas ao funcionamento da 

organização do trabalho que invade o funcionamento psíquico dos trabalhadores. As 

condições de trabalho são determinantes do sofrimento psíquico e social.  O estresse, a 

ansiedade e o esgotamento profissional são tratados muitas vezes em nível individual 

para não responsabilizar a organização do trabalho administrada pelo poder 

gerencialista. A ideologia gerencialista deve ser revista para impedir a degradação dos 

trabalhadores. “O poder gerencialista deveria preocupar-se tanto com a livre circulação 

dos capitais e das mercadorias como a defesa do direito do trabalhador e da proteção 

social.” (GAULEJAC, 2007, p. 291)  

GAULEJAC propõe remédios para combater o poder gerencialista e promover 

o bem-estar coletivo resgatando os direitos dos trabalhadores. “A liberdade das trocas 

comerciais e da circulação do capital deve ser acompanhada de uma melhoria da 

proteção dos trabalhadores e da colocação em prática de um direito universal do 

trabalho, a fim de garantir a liberdade e a dignidade dos trabalhadores.” (GAULEJAC, 

2007, p. 292) 

Procuramos neste trabalho entender as relações que podem se estabelecer entre 

a organização do trabalho e o sofrimento psíquico O assunto que exploramos foram as 

relações entre o trabalho, a vida psíquica e a vivência subjetiva dos trabalhadores. 

Procuramos analisar aquilo que, no afrontamento do trabalhador com sua tarefa, põe em 

perigo sua vida mental e, sobretudo, a vivência dos trabalhadores em relação à saúde e 

em relação à doença. Em nossa análise buscamos compreender de que forma o 

esgotamento psíquico pode afetar a vida cotidiana do indivíduo e o seu convívio em 

sociedade.  
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O sistema educacional brasileiro enfrenta várias dificuldades. Qual o papel 

do professor? Qual o papel da escola? Como o governo deve atuar no sistema de 

ensino? Como as instituições de ensino devem se posicionar em relação às novas 

configurações do mundo do trabalho? Como lidar com as demandas que o mundo pós-

moderno impõe à educação? Existe um questionamento do papel do professor nessa 

configuração. O professor e a escola teriam perdido seu espaço na sociedade? Na 

verdade, a função da escola e do professor apenas se tornou mais necessária.  

A transformação da sociedade está ligada diretamente com a escola e com o 

trabalho dos professores. As mudanças na sociedade repercutem na escola e vice-versa. 

Um dos efeitos que demonstra essa interdependência é a subordinação da educação ao 

mercado e à ideologia gerencialista. A educação não acontece apenas na escola, ela 

ocorre também em outras instituições da sociedade como a família, as empresas, os 

sindicatos, os meios de comunicação, etc. Mas o seu papel social é diferente destas 

outras instituições, já que ela tem a capacidade de promover a análise crítica da 

sociedade e formar os estudantes como cidadãos críticos. Na escola o professor tem uma 

função fundamental como mediador e agente do pensamento crítico e da reflexão.  

 O trabalho se revela essencialmente ambivalente. Promove a mobilização da 

inteligência do ser humano no esforço para realização da cooperação e de um trabalho 

com qualidade. Em todas as esferas do trabalho (público ou privado), se os 

trabalhadores se restringissem à execução das ordens da organização prescrita do 

trabalho, o sistema entraria em colapso. A liberdade e a mobilização da inteligência são 

fundamentais para o sucesso das organizações.  

A discussão sobre a organização do trabalho é uma questão política e social 

que não pode ser reduzida a nenhuma dimensão isolada. Para pensar politicamente a 

organização do trabalho é necessário recorrer às teorias sobre o trabalho. As novas 

formas de organização do trabalho que se configuram como prejudiciais para a condição 

humana e para a sociedade contam com o consentimento e a colaboração da maioria 

daqueles que trabalham legitimando a banalização da injustiça social.  
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APÊNDICE 

 
 

Roteiro de Entrevista 

Identificação do professor 

Nome da instituição de ensino: 

 

Formação e habilitação 

titulação: graduação (  )  especialização (  )  mestrado (  )  doutorado (  ) 

 

Situação na instituição de ensino:  

Ano de ingresso 

Tipo de vínculo 

Total de horas-aula 

Disciplinas ministradas  

Séries em que ministra disciplinas 

Quantidade de turmas  

 

O docente solicitou afastamento do trabalho? Por qual motivo? Qual tipo de 

afastamento?   (licença médica, aposentadoria, exoneração, etc.) 

 

•Questão estímulo a memória. 

- Qual a primeira coisa que vem à sua cabeça quando pensa no seu trabalho? 

- Imagine que agora está indo para um dia de trabalho na escola, o que você pensa que 

tem te aguardando no seu dia de trabalho? 

- Como foi o processo para você decidir optar pela profissão 

Questões de avaliação da atividade de trabalho 

-O que você acha de trabalhar nesta profissão?  

-Quais são os aspectos positivos e negativos do seu trabalho?  

 

Questões em relação a identidade 

-De modo geral você se identifica com o que faz, por quais motivos, explique-se.•

 Poderia descrever o que você faz?  

-Perspectivas em relação ao futuro. “O que você pretende fazer nos próximos anos, em 

relação à cursos, vida profissional etc.” 

-O que poderia mudar no seu trabalho? 

-Você se realiza dentro da profissão? Se não ou não totalmente, então em que você se 

realiza como pessoa? Esta ocupação é o que você gostaria de fazer na vida? 

-O que você gostaria de ser? 

-O que você quer, ou pode fazer, para realizar o que você gostaria de ser? 

 

Dia-a-dia de trabalho 

-Eu quero saber, em seu cotidiano, como você preenche o tempo que lhe sobra além do 

tempo em que trabalha. 

-Em sua jornada de trabalho, o que você costuma fazer. 

-O que é um ótimo dia de trabalho para você? (Descrever um ótimo dia de trabalho, o 

que acontece nesses dias.) 

-O que é um péssimo dia de trabalho para você? (Narrar situações que julga 

desagradável e o que a pessoa faz para contornar essas situações) 
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Identidade ocupacional 

-De que maneira você se sente em relação as suas expectativas, anseios relativos a sua 

ocupação e profissão. 

 

-Como você acha que seria sua vida se não trabalhasse? 

 

Identidade social 

-Tente definir você como pessoa. Como você se reconhece? O que você é? Como as 

pessoas te reconhecem? Você acha que as pessoas o conhecem como você realmente é? 

Você é o que você faz?  

-Hábitos (o que você gosta de fazer, quais são seus hábitos), costumes, religião, gostos. 

-Você seria capaz de se posicionar numa escala social, numa classe social. De que 

classe social você se considera? 

 

Interações  

-Gostaria que você me contasse como é o seu ambiente de trabalho. 

-Hierarquia nas relações de trabalho. 

-Que tipo de situações te deixam insatisfeitos/satisfeitos em seu ambiente de trabalho? 

-Você saberia me falar sobre o perfil dos seus ALUNOS.  

como é o seu relacionamento com os alunos? 

-Você poderia me dar exemplos de situações marcantes vivenciadas por você no seu 

trabalho. 

-Quais as experiências mais marcantes vivenciadas por você no seu trabalho que você se 

recorda. 

-Como é seu relacionamento com os coordenadores pedagógicos e diretor(a) da escola 

em que trabalha?  

-Há diferenças de tratamento entre os professores efetivos e os contratados por parte dos 

colegas e da direção da escola? Por quê?  

 

-Como você avalia seu o trabalho? 

-O que o seu trabalho exige de você hoje?  

-O que você acha de exercer o trabalho docente? (Aspectos positivos e negativos) 

-(SOBRE SINDICATO, ETC.) Como é sua relação com o sindicato ou a associação de 

trabalhadores? Você e seus colegas encaminham reivindicações por escrito aos seus 

superiores? Ou mesmo se reúnem para discutir sobre seus direitos?  

 

 

 

 

 

 

 

 




