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Um fato que tem ocorrido frequentemente ao longo da profissionalização do 
magistério é o afastamento do professor da sala de aula. Este fenômeno tem se 
intensificado a partir dos anos 90. O modelo econômico, político e social do Brasil, 
assim como o avanço tecnológico, trouxeram grandes desafios para a educação. O 
advento da modernidade minimiza as fronteiras entre o tempo e o espaço, 
desordenando o modelo educacional retilíneo proposto pelo currículo. A 
complexidade daí decorrente mina a autoconfiança, acarreta o sentimento de 
impotência diante de uma realidade que se afigura ininteligível. O tempo, sempre 
escasso diante da quantidade de coisas que precisamos saber, transforma as 
atividades docentes em fonte de eterna insatisfação. Desta forma não se pode 
negar que os diversos atores das instituições escolares encontram–se muito 
sensíveis e fragilizados frente a tantas mudanças sociais, políticas e econômicas. 
Essas transformações e o descompasso entre sociedade e escola têm afetado os 
profissionais da educação, desencadeando em um cenário de efeitos perversos: um 
número significativo de professores abandonando a profissão e um conjunto de mal 
estares, em muitos casos desestabilizando a saúde, entendido aqui como bem estar 
físico, psíquico e social. O presente trabalho tem por objetivo compreender, sob a 
perspectiva do professor, quais os fatores associados ao trabalho que provocam seu 
mal estar. Dados parciais coletados junto à Rede Municipal de Educação de 
Vespasiano/MG que integram uma dissertação de mestrado, ainda em 
desenvolvimento, constituem–se em fontes que fundamentam a argumentação em 
torno da dinâmica da relação profissão docente e mal estar. Assim busca–se 
abordar questões que possibilitem uma séria reflexão sobre o processo de 
adoecimento dos professores das séries iniciais do ensino fundamental. 
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As mais diversas interações estão presentes no cotidiano escolar. Desta forma, o 
estado emocional implica na maneira como o sujeito se comporta e enfrenta os 
reveses do cotidiano no trabalho, e é um dos grandes responsáveis pelo sucesso 
das relações interpessoais no interior das instituições escolares. Atualmente este 
estado emocional está sujeito às intempéries de uma sociedade em profundas 
transformações, caracterizada pela violência e pela ausência de valores que 
respaldam uma boa convivência.  

INTRODUÇÃO 

A educação vive hoje momentos de incertezas.  A escola está envolvida nos 
problemas sociais e se vê obrigada a enfrentá-los.  As dificuldades da escola não 
são oriundas apenas das exigências atuais, mas das próprias contradições que se 
agravam na contemporaneidade.  

É notório que para manter condições estimulantes de aprendizagem, se faz 
necessário uma relação de boa qualidade entre educadores e educandos. Essa 
relação é favorecida através do bem estar físico e emocional de ambos. 



O trabalho humano possui um duplo caráter: por um lado, é fonte de realização, 
satisfação e prazer, estruturando conformando o processo de identidade dos 
sujeitos; por outro lado, pode também se transformar em elemento patogênico, 
tornando-se nocivo à saúde. (SELIGMANN-SILVA, 1987:25) 

Nesta pesquisa busca-se desenvolver uma análise que leve à compreensão, sob a 
perspectiva do professor, da dinâmica que envolve a relação trabalho/saúde dos 
docentes das séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal de 
Vespasiano/MG, bem como identificar e analisar os agentes que possam contribuir 
para desencadear o processo de adoecimento deste profissional. 

O foco da pesquisa é dar maior visibilidade à problemática da relação 
saúde/trabalho através de um estudo de viés qualitativo, procurando estar na 
escuta para compreender a dinâmica que aí se estabelece. Espera-se assim, 
contribuir para esclarecer aos que direta ou indiretamente estão envolvidos com a 
educação, como se dá a produção de sofrimento e adoecimento nos professores.  

Na expectativa de impulsionar uma discussão sobre as condições do trabalho e da 
saúde dos professores, busco responder às seguintes questões: Quais são os reais 
fatores associados ao trabalho que na contemporaneidade provocam o "mal estar" 
docente? Quais as implicações que o "mal estar" docente traz à saúde do 
professor?  Como produzem formas de preservar a saúde. 

Para buscar uma compreensão mais próxima das questões educacionais o presente 
estudo contempla uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a 
indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais. 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa de natureza qualitativa descreve os dados, levando em consideração 
todo o contexto em que os mesmos estão inseridos.         

Objetivando a obtenção de informações acerca de crenças e percepções dos 
sujeitos, em relação aos riscos da profissão docente, optou-se pela técnica do 
grupo focal, tendo em vista que a técnica contém procedimentos que visam à 
compreensão das experiências do grupo participante, enfatizando os problemas do 
ponto de vista dos grupos populacionais, assim como o conhecimento das 
aspirações da categoria expressos por ela própria. 

Foram formados três grupos focais. Os participantes foram selecionados seguindo 
as seguintes variáveis de inclusão: 

• Docentes do quadro efetivo da Rede Municipal de Educação do Município de 
Vespasiano; 

• Docentes que atuam do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental; 
• Docentes que não possuem nenhum atestado entre 2006 e 2008; 
• Docentes que estão desviados ou em ajustamento funcional; 
• Docentes que apresentaram mais de 45 dias de atestado no período entre 

2006 e 2008.  
• Docentes que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa 

(15 professores) 

RESULTADOS 



Os resultados apontam para uma crescente desvalorização profissional da 
categoria. Serão apresentados, de acordo com a população investigada, este e 
outros agentes associados ao trabalho que provocam um grande mal estar que vem 
desencadeando, aos poucos, um cenário de adoecimento. 

Os professores que participaram dos grupos focais afirmam que um dos fatores que 
contribuem para a desvalorização do professor está na questão salarial. (...) "Bom 
à financeira (...) acho que todas nós sentimos, assim...como é que eu vou 
dizer...eu me sinto explorada". (grupo focal 02). 

Os baixos salários diminuem as perspectivas dos professores, não lhes 
possibilitando vislumbrar um futuro melhor, onde possam adquirir bens materiais 
mínimos para uma vida mais confortável. "...eu não consigo ter um pensamento 
assim daqui a dois anos eu vou comprar um carro, eu não tenho essa 
perspectiva...com o que eu ganho...eu não posso. Se a professora tem alguma 
coisa pode saber que ela casou bem". (grupo focal 02) 

A má remuneração do professor o desvaloriza frente à sociedade. "A mãe que 
recebi fez questão de falar: o professor fica aguentando quatro horas, quatro horas 
e meia o aluno, com sua rebeldia, para ganhar uma "merreca". (grupo focal 1) 

Ser professor já não representa ascensão social. Nem alunos, nem sociedade 
consideram mais importante essa profissão. A educação é sempre usada como 
assunto prioritário nas agendas de governantes, que atribuem papel relevante à 
educação, mas esse reconhecimento não se estende à categoria. A profissão 
"professor", hoje em dia, não atrai uma grande clientela, pois além dos salários 
nada atrativos, perdeu-se também o respeito pela figura do professor que 
acompanhava a função há poucas décadas passadas.  

Na discussão as professoras mostraram-se decepcionadas e deixaram evidências do 
incômodo proveniente desta situação. 

Em 98 quando a gente ia para a escola - o professor estava ali de salto, uma 
pastinha branca cheia de papel, não sei se por medo ou por respeito a chamavam 
de dona. Aí houve a mudança para tia, foi a pior coisa que aconteceu porque a 
professora virou realmente a tia, a mãe, o pai... (grupo focal 03) 

 Se até então os trabalhadores da educação consideravam-se diferenciados na 
medida em que representavam à parte beneficiada da divisão social do trabalho 
intelectual e manual, doravante esse privilégio tende a ser reduzido a quase nada. 
(Sá 1986, p. 28 apud. Moreira, 1997). 

As professoras que participaram dos grupos mostraram-se perplexas e angustiadas 
em relação aos conflitos com os discentes. Uma grande sensação de impotência se 
instala junto à categoria. "Eu acho que hoje uma das coisas que está causando este 
mal estar docente é a relação com os alunos e os familiares dos alunos, porque os 
alunos hoje, tem uma boa parte que estão bem agressivos, mesmo dentro de sala 
de aula". (grupo focal 1)  

As professoras também se culpam pelas suas próprias posturas, que com o advento 
da contemporaneidade foram ficando para trás e com isso sofrem, hoje, como 
consequência, a perda da autoridade. 

O mesmo professor que hoje clama por sua autoridade, outrora transferiram esse 
"poder" para outros agentes educacionais. "Então você quer chamar a atenção, eu 
vou te mandar para a supervisão...mandar para a direção - você agora é pessoa 



que leva o menino para a autoridade. Nós perdemos muito, culpa nossa também, 
nós abrimos muito". (grupo focal 03) 

Mas eu acho que doença também é a impotência que a gente tem de se chegar ao 
limite. Porque o que você vai fazer depois daquilo? Você vai matar o menino, a 
gente não tem condições de fazer mais nada, você chama o pai, não resolveu, 
chama a mãe, não resolveu, acabou - você não tem mais para onde ir. (grupo focal 
01) 

Na percepção das professoras investigadas, as famílias estão adquirindo um novo 
modelo estrutural e com hierarquia de valores invertidas em relação à instituição 
escolar. "Na verdade a família perdeu o foco, qual é o papel da família, qual é o 
papel da escola , qual é o papel do professor". (grupo focal 01). "Perdeu um 
pouquinho o valor da mãe para a criança e o valor da criança para a mãe". (grupo 
focal 02) 

Nas discussões dos grupos, constata-se que às vezes o professor reconhece 
também que em alguns casos a família se torna vítima do mesmo mecanismo de 
mudanças políticas e sociais. "Você vê agressão para tudo o que é lado e essa 
criança leva essa agressão para dentro da escola". (grupo focal 02)  

A falta de interesse dos alunos e a falta de perspectivas em relação ao que a escola 
pode oferecer para a sua ascensão social são evidenciadas nas ações cotidianas dos 
alunos. 

Vai afunilando, no ensino médio, os meninos vão saindo, mesmo quem conseguiu, 
quem está lá tem interesse zero. Nós fizemos uma entrevista com eles agora no dia 
do trabalho. Qual era a pretensão deles - profissional, eles falavam ah..não 
sei...uns respondiam qualquer coisa. Alunos do ensino médio já vêm à escola sem 
pretensão nenhuma..é realmente está muito complicado. (grupo focal 01)  

A sensação de abandono toma conta desses profissionais, eles não reconhecem na 
família, no aluno, na equipe de liderança e nem tão pouco na própria legislação e 
nas diretrizes educacionais deste país. uma base de apoio e sustentação para o seu 
trabalho. 

A gente tem que tolerar. Os alunos vão para a escola drogados, já estão inseridos 
no mundo do crime. Isso cria certo constrangimento o que você vai falar com 
aquele aluno. Às vezes o tipo de coisa que você tem que ouvir e de repente calar a 
boca. Você não sabe se for tomar uma postura, o que pode acontecer com você. 
Não é? Então eu acho que o trabalho na escola (...) você está se sentindo como em 
uma penitenciária, você não sabe que tipo de coisa você pode dar (...) isso de certa 
forma interfere na saúde da gente, no emocional, você trabalha naquela tensão 
toda, ainda mais a gente que está em bairro de periferia, você sabe que tem uma 
boca de fumo ali, ainda mais eu que moro no Bairro, eu  sei o que acontece ali. 
Porque se matar um traficante em um dia anterior, você vai para a escola e sabe 
que está correndo certo risco, de repente tem uma troca de tiros. Você não sabe o 
que pode acontecer (...) então eu acho (...) é uma série de fatores mesmo. (grupo 
focal 03) 

Os professores percebem os conflitos de identidade pelos quais atravessam no 
momento atual e vislumbram uma necessidade eminente de um "novo fazer", ou 
seja, "um novo jeito de ser professor". 

Às vezes você não tem experiência para lidar com aquele aluno, a gente hoje tem 
que ser psicóloga, a gente não tem esse curso, então, quer dizer, você não é 



médica mais tem que olhar se o menino está com febre (...) então quase não dá 
aula o que você menos faz é dar aulas. (grupo focal 01)   

A crise da identidade profissional se estabelece também entre o velho e o novo. O 
professor muitas vezes tem a consciência que o momento requer também uma 
mudança de postura, mas ele não encontra as condições necessária para efetuar 
tais mudanças. Os seus saberes não são suficientes, as políticas educacionais não 
favorecem e nem as próprias condições físicas das instituições escolares. Apesar 
das variáveis que dificultam a mudança, os professores carregam a carga negativa 
da culpa, alimentando um sentimento de mal estar. 

Eu acho que quanto às práticas pedagógicas a gente é chamado para capacitação e 
fica assim, ai que chato, não vai dar nada de novo (...) a capacitação é em 
conteúdo, não é isso que a gente está precisando, a gente está precisando de 
tantas outras coisas por exemplo, como lidar com esse aluno. (grupo focal 01) 

Porém o professor se vê em meio a uma avalanche de mudanças, que extrapola 
sua formação inicial. "Assim são teorias novas, isso não pode mais, isso está 
errado, aquilo está errado, assim que é certo. O que está acontecendo à escola está 
assumindo papeis que não são dela e não está dando conta de nenhum". (grupo 
focal 03) 

Evidências desta investigação apontam para um mal estar da categoria 
relacionados à tentativa de redefinir os papeis identitários da profissão professor. 
"O discurso é muito bonito tudo é muito fácil, mas na hora, como se diz, do pega 
para capar na sala de aula" a gente fica sozinha, você fica de mãos atadas sem 
saber o que fazer, fiz pedagogia, estudei e não consigo estratégias". (grupo focal 
01) 

Entre os agentes das discussões é possível é possível perceber que a categoria se 
encontra perdida não encontrando o caminho do "ser professor". Quais seriam as 
características que lhes dão uma identidade? Pergunta difícil de responder nesses 
novos tempos, são muitos os desafios que ecoam no cotidiano escolar, impactando 
a prática dos fazeres da docência. 

As angústias registradas nos encontros com os grupos de professoras apresentam 
indícios de um processo de adoecimento. 

A Síndrome do Esgotamento Profissional foi definida no 57º Congresso Brasileiro de 
Enfermagem (2005) que aconteceu em Goiânia, como reação à tensão emocional 
crônica gerada a partir do estresse com o trabalho. Essa doença faz com que a 
pessoa perca a maior parte do seu interesse em sua relação com o trabalho. O 
quadro clínico da Síndrome costuma obedecer à seguinte sintomatologia: 
esgotamento emocional, despersonalização ou desumanização, que consiste no 
desenvolvimento de atitudes negativas, de insensibilidade. Sintomas físicos de 
estresse, tais como: cansaço e mal estar geral. Manifestações emocionais do tipo: 
falta de realização pessoal, sentimentos de vazio, esgotamento, fracasso, 
impotência. É frequente a irritabilidade, inquietude, dificuldade para a 
concentração. A síndrome pode resultar em transtornos psicossomáticos, como por 
exemplo, a fadiga crônica, freqüentes dores de cabeça, hipertensão arterial e 
outras desordens. 

Vejamos agora o depoimento das que evidenciam alguns sintomas: "Eu já tive 
vezes que eu levantei, abri o meu olho de manhã, eu lembrei que eu tinha que ir 
para a sala de aula, meu coração disparou e eu não consegui ir". (Grupo focal 02). 



Eu já comecei tratamento com psicólogo, porque essas coisas que eu fico sentindo, 
de não dar conta, de não ser capaz, me faz mal, isso fica instalado (...) meu 
sentimento é um pouco de tristeza mesmo, eu queria muito me sentir motivada, eu 
sou uma pessoa que preciso estar entusiasmada com as coisas, quando eu não 
estou entusiasmada, me dá um sentimento de perda, é como se eu estivesse 
fazendo aquilo, empurrando com a barriga e eu não gosto, eu quero fazer melhor, 
apesar de gostar dos meus alunos, de tentar fazer melhor, de uns tempos para cá, 
eu sinto que eu não sou como era antes, no começo, a minha empolgação, o meu 
entusiasmo, acabou parece que já deu o que tinha que dar. Sei lá... Parece que o 
seu tempo de 25 anos é 12 anos. (Grupo focal 2) 

Quando o meu psiquiatra viu meus exames, meus outros médicos, clínicos, 
endocrinologista, cardiologista, um monte que nem estou lembrando aqui, aí ele 
me deu um atestado por tempo indeterminado, porque meu corpo estava em 
colapso. Eu fui tomando os remédios, fui refazendo, agora estou melhorando um 
pouco, fiquei afastada quase dois anos. (grupo focal 2)         

O grupo focal 03 foi constituído pelas professoras que estão em ajuste funcional, ou 
em desvio de função, sendo que três delas apresentam problemas na voz, duas 
problemas psíquicos e uma tem glaucoma. Este grupo de professoras se encontra 
em uma situação muito frágil. Exceto as que têm problemas na voz, as demais não 
podem atribuir como causa da doença o exercício da profissão, mas elas estão 
certas que o mesmo contribuiu muito para o desenvolvimento da doença. Segundo 
estes professores, o sentimento de perda e de discriminação que sofrem no próprio 
ambiente de trabalho aceleram as patologias e criam outras.  

A professora faz o seu relato com lágrimas nos olhos. 

Todo mundo de repente esquece do seu passado. Eu, apesar de aparentar nova, 
estou com 15 anos de prefeitura, então nesses 15 anos, contribui muito, não me 
perguntem se eu já trabalhei com uma turma boa de aprendizagem, de 
comportamento, que eu ti falo que eu nunca soube o que é isso, todos os meninos 
difíceis que tinham na escola eram para mim. Eu te falo que a minha questão hoje 
não é apenas profissional, porque eu passei por questões particulares que de certa 
forma contribuíram também. Mas a escola interferiu sim. Quando eu voltei a 
trabalhar, depois de uma gravidez cheia de problemas, me "chucharam" uma turma 
com sérias dificuldades de aprendizagem e de comportamento. Então, assim, se eu 
já estava abalada e naquele momento eu não estava aceitando que eu tinha 
problemas psicológicos - é difícil você aceitar isso - aí eu desenvolvi uma 
depressão, uma síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, tudo de uma 
vez. E eu não me dava conta de aluno, daquela coisa toda. E quando eu fui dar 
conta que eu precisava de tratamento, eu já estava no fundo o poço. (grupo focal 
3) 

Quando o professor está debilitado, já precisando de um tratamento, ele sente o 
peso da desvalorização financeira da profissão, pois ele nem sequer consegue tratar 
da sua doença com dignidade.  

Quando a gente está em desvio por questões psiquiátricas, como é no meu caso, 
além do tratamento ser um tratamento extremamente caro, os remédios não são 
baratos, o psiquiatra ainda vira para você e diz você tem que fazer uma 
psicoterapia, você chega lá, a sessão é cem reais por semana. Quer dizer, o seu 
trabalho te levou ao adoecimento e não te dá condições de cuidar da saúde. Se eu 
tiro quatrocentos reais por mês para pagar terapeuta, além dos quatrocentos que 
compro de remédio, meu salário vai ficar todo nisso. Então, assim é complicado até 
para o seu tratamento, é difícil, matando um leão por dia pra conseguir fazer o seu 



tratamento, vai chegando o final do mês, seu remédio acaba e aí como é que você 
faz? Uma caixa de remédio custa vinte reais, você compra outro remédio, não te 
faz o mesmo efeito, divide de três vezes no cartão de crédito e por aí vai... (grupo 
focal 3).  

Existe um grande desrespeito com a categoria, principalmente com aquele que já 
está em ajuste ou desvio funcional. As queixas mais freqüentes deste grupo de 
professores giram em torno da desvalorização salarial, dos rótulos que eles 
adquirem com a doença e de um ambiente hostil de trabalho.  

Mas uma coisa que eu não gosto nem de falar e que me magoa muito é ter esse 
rótulo de desviado de função, isso tem um peso muito grande na vida da gente, 
dentro da escola, porque o desviado passa a ser considerado o inútil e eu me via 
como inútil. Por mais que você remasse, remasse, remasse, você nunca é 
reconhecido porque, você está desviado de função. (grupo focal 3) 

O depoimento abaixo ilustra bem as condições de trabalho que são oferecidas aos 
professores que estão afastados da sala de aula temporariamente ou 
definitivamente. A escola não parece estar preparada, nem consegue adaptar os 
funcionários à nova situação, que vem aumentando consideravelmente. O 
sofrimento destes professores é eminente. O fato de estar o tempo todo buscando 
novos rumos dentro da escola e provar que ainda são capazes, causa ansiedade, 
insatisfação e revolta. 

O tempo todo você tem que mostrar que você é capaz de realizar ainda alguma 
coisa, mesmo que a direção, colegas não te dizem nada, sua situação já lhe diz 
tudo.Então vejo que a situação do ajuste funcional ou até mesmo do desviado, 
como a palavra mesmo fala você tem que achar o caminho. (grupo focal 3) 

As professoras estudadas se queixam que as relações que se estabelecem hoje no 
cotidiano escolar são conflituosas e difíceis. Não há discordância entre os grupos de 
professores, na amostra estudada, em que as relações com alunos, com pais de 
alunos e com os próprios colegas de trabalho são tensas e estressantes. 

A pesquisa de campo revelou que a atual situação do trabalho das professoras é de 
inseguranças e incertezas que se afloram desestabilizando a profissão. 

Através dos resultados coletados pode-se concluir que a categoria "pede socorro", 
as professoras encontram-se envolvidas em uma teia de situações muito adversas, 
que causam mal estar. As implicações deste contexto vêm desencadeando um 
processo de sofrimentos e adoecimentos cumulativos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fica evidente que a categoria, no momento, se encontra frágil, buscando a 
superação de sentimentos de perdas, impotência e solidão. Esses resultados são 
um convite à reflexão, para todos aqueles que ainda acreditam na educação e na 
arte de ser mestre. "Apesar de tudo isso... eu amo a educação." (grupo focal 3) 

O profissional da educação vive, hoje, em um campo de tensões, não consegue 
perceber resultados do seu trabalho e passa a se sentir impotente diante dos 
problemas atuais. 



Sintomas de esgotamento profissional foram apontados por todos os grupos 
investigados; irritabilidade, fadiga, intolerância, sensação de vazio, indiferença, 
frustrações, medos e desesperança. 

É preciso reconhecer que a situação deste profissional não é nada animadora e 
alguma coisa tem que ser feita com urgência pela categoria.  

O quadro de perdas e insatisfações vem corroendo, aos poucos, a vida deste 
profissional que tanto já contribuiu para o desenvolvimento humanizador desse 
país. As autoridades e a sociedade estão virando as costas para a situação de 
adoecimento do professor.  

Precisamos acreditar na reversão deste processo que, a meu ver, chegou ao limite, 
se não correremos o risco de presenciar, muito em breve, a falência da profissão. 

Eu escutei de uma secretaria de educação uma vez que o professor em desvio de 
função é cavalo morto. Muitos anos eu fiquei com isso: sou cavalo morto. Até que 
eu encontrei na biblioteca da escola, uma maneira de mostrar que o cavalo ainda 
podia fazer alguma coisa, ele respirava dentro da escola. Aquelas coisas que 
ninguém dava conta de fazer, porque ninguém tinha visão para aquilo, como por 
exemplo, contar histórias. Então o cavalo morto podia ressuscitar esta atividade 
dentro da escola. Você tem que se encontrar o tempo todo, o tempo todo você tem 
que estar fazendo vapor dentro da escola, não pode apagar nunca..tem que se 
fazer valer, se não as pessoas esquecem de você. (grupo focal 03) 

Para compreendermos a crise de identidade em que os professores se encontram, 
seria relevantes, como objetos de investigações futuras, as trajetórias dos 
professores e as imagens construídas socialmente, ao longo de sua 
profissionalização, aliadas a outras investigações já existentes, poderiam, quem 
sabe, trazer uma contribuição para estimular os professores que ainda permanecem 
na profissão. Certamente tais questões mereceriam outra pesquisa. 

CODO, W. 
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