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Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar os medos vividos e sentidos por 
professores da rede pública do interior do estado de São Paulo, analisando–os a 
partir de três dimensões interelacionadas: o estudo do mundo interno do sujeito–
professor que sente medo; a dinâmica da instituição educacional e a lógica social 
atual, que modifica de alguma maneira os comportamentos e as formas de sentir. 
Tendo como referenciais a psicanálise e a sociologia, procuraremos entender a 
origem dos medos e ansiedades dos professores e os medos vividos atualmente, 
que colocam os sujeitos frente a situações de insegurança. Para a realização desta 
pesquisa será utilizado o método biográfico por livre associação, escolhido por 
permitir uma verdadeira escuta dos sujeitos entrevistados e por extrair histórias e 
suas contradições. Esperamos com essa pesquisa mostrar que, embora alguns 
medos dos professores sejam nomeáveis, definíveis, eles não são sinônimos de 
“fraquezas pessoais“. O cuidado com a esfera emocional merece atenção, pois 
quanto maior a percepção e compreensão de seus medos, os professores podem 
lidar de forma mais tranquila com os mesmos. Nossa hipótese é de que a 
instituição escolar tem não apenas alguma participação na produção dos medos do 
sujeito–professor, mas fundamentalmente uma responsabilidade institucional no 
seu acolhimento e elaboração. 
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            O texto a seguir apresenta algumas ideias da pesquisa de mestrado em 

andamento, intitulada “Medos e silenciamentos de professores: uma análise 

psicanalítica no âmbito educacional”, que tem por objetivo investigar o sentimento 

medo na escola, especificamente na prática dos professores da rede pública, do 

interior de São Paulo. 

            Parece-nos impossível dizer que o ser humano viverá um dia sem sentir 

medo. Receios e temores são coisas que atravessam qualquer pessoa, sejam eles 

conscientes ou inconscientes. Tal sentimento está presente nas situações mais 

corriqueiras, como o simples fato de necessitarmos atravessar uma rua 

movimentada. Este medo, no entanto, está vinculado a certa proteção do ser 

humano, transformando atos, olhares em formas de prevenir e garantir a 

sobrevivência. 

INTRODUÇÃO 

            É possível dizer, segundo Bauman (2008), que o medo é mais assustador 

quando disperso, sem endereço certo, sem uma explicação mais objetiva. Para este 



autor, vivemos em uma época que o homem conhece o ‘medo social’, ou seja, um 

medo que orienta comportamentos. Tal medo é derivado de uma estrutura mental 

estável que coloca o sujeito frente a situações de insegurança, a sentimentos de 

susceptibilidade, vulnerabilidade. 

            Uma pessoa que tenha interiorizado uma visão de mundo que inclua à 

insegurança e vulnerabilidade irá se deparar diariamente com o perigo, mesmo que 

as ameaças não existam de fato. Para Bauman (2008), viver desta forma é se 

deparar diariamente com um mundo ‘líquido-moderno’, no qual se admite que o 

amanhã pode não existir, no qual há um ‘ensaio diário de desaparecimento’

            Atualmente, devido a esta situação, é possível notar dispositivos políticos e 

lógicas sociais que tentam tornar a vida com medo uma coisa tolerável, 

ocasionando o silenciamento do mesmo, com o propósito de se manter uma ordem 

social. Citamos, por exemplo, o consumo exagerado e uso indiscriminado do cartão 

de crédito. Ora, se o sujeito não sabe ao certo se haverá um futuro, é preferível – 

na lógica deste mundo líquido-moderno – que gaste agora enquanto há o que ser 

consumido e há supostamente, razão, motivo, necessidade de consumo. 

 (p.12). 

            E os medos que rondam o âmbito educacional? De quais medos falam os 

professores? Ao pesquisar em sites da internet focando o medo nas escolas, 

percebemos por meio das manchetes e dos conteúdos trazidos, o quanto eles estão 

relacionados à questão da violência: “Repórter Diário: 60% das escolas de SP estão 

em áreas violentas” [1]·; “Violência faz escola trancar alunos nas salas” [2]; “Medo 

nas Escolas!” [3]

O sentimento medo tem sido culturalmente compreendido no senso comum 

e, também, no ambiente de trabalho, como ‘fraqueza pessoal’ e ‘falta de pulso de 

firme’. Professores com medo são silenciados devido a esses julgamentos e 

silenciam-se devido à insegurança decorrente de exposição real de seus incômodos 

e angústias. 

·. 

            

Acreditamos que a questão do medo vivido diariamente na escola, só pode 

ser compreendida se levarmos em conta três dimensões que estão 

interelacionadas: 

Procuramos investigar, a partir da condição docente contemporânea, se o 

sentimento medo perpassa as práticas dos profissionais que atuam na escola 

pública e de que medos são esses .  



- o mundo interno do sujeito-professor e as contribuições da psicanálise 

britânica, para entender a origem dos medos e ansiedades;  

- a dinâmica das instituições educacionais; 

- a lógica social na qual os professores brasileiros estão imersos, lógica esta 

que modifica de alguma maneira os comportamentos sociais e formas de sentir, 

inclusive quando se trata do medo sentido pelos sujeitos. 

Os objetivos traçados para essa pesquisa, foram estudados a partir dos 

referenciais da psicanálise britânica, através das contribuições de Melanie Klein e 

Wilfred Bion, e da sociologia, por meio do conceito de “Medo-Líquido”, defendido 

Bauman (2008), que contextualiza o medo vivido atualmente, nas dinâmicas da 

modernidade.  

            A prática do professor contemporâneo tem sido foco de discussão em 

diversas pesquisas relacionadas a área da educação. Alguns estudos que tratam 

sobre a condição do docente brasileiro, apontam a necessidade de formação 

continuada deste profissionais. A busca de novos cursos, especializações têm sido 

compreendidas como a possibilidade de melhora na qualidade do ensino público 

brasileiro. 

O CENÁRIO DA ESCOLA PÚBLICA 

            É preciso compreender no entanto, o cenário no qual as escolas públicas 

estão imersas, ou seja as dinâmicas sociais e institucionais que de alguma maneira 

interferem na condição docente atual, principalmente na esfera emocional, que 

neste trabalho será prioridade.  

            Hoje o professor atua sozinho em um cenário incerto e, na maioria das 

vezes, violento. Falta um salário digno, falta reconhecimento do seu papel, faltam 

condições mínimas de trabalho, falta prestígio, etc. Ele tem assumido 

responsabilidades novas e luta diariamente com o não-desejo dos alunos de estar 

em sala de aula. 

            Pesquisas como a de Reis et al (2006) apontam uma exaustão emocional 

por parte de alguns professores. Situações de estresse vivido em sala de aula têm 

ocasionado do ponto de vista psicológico, a depressão, ansiedades e afastamentos.  



            Não se pode negar que este é um cenário desconfortável, que torna o 

exercício da profissão docente cada vez mais difícil. É de se questionar, neste 

momento, se além das ansiedades, o medo está presente na prática do professor e 

que medos são esses. Este sentimento não contemporâneo está presente nas 

situações mais corriqueiras, porém, há um outro medo, que não permite um poder 

criativo. Este, gera insegurança e paralisa.   

            É notável o quanto os professores, principalmente os que estão ligados ao 

ensino público, estão desamparados profissionalmente, mas principalmente 

emocionalmente, o que amplifica as incertezas e inseguranças. 

            Para além da formação continuada, entendemos que há a necessidade de 

um cuidado com a esfera emocional dos professores. O profissional da educação 

precisa perceber e compreender seus sentimentos, podendo assim lidar de forma 

mais tranquila, com os mesmos.  

            Acreditamos que a a instituição escolar tem, não apenas alguma 

participação na produção dos sentimentos do sujeito-professor, mas, 

fundamentalmente, uma responsabilidade institucional no seu acolhimento e 

elaboração. 

De acordo com Klein (1991), muitos mecanismos de defesa do ego, como 

por exemplo, a identificação projetiva vivida nos primeiros anos de vida do sujeito, 

continuam a ser usados na vida adulta e são invocados por algumas condições 

psicológicas e ambientais.  

Ansiedades e medos na vida do sujeito: contribuições da psicanálise 

Será na ‘identificação projetiva’ 

Por outro lado, o mecanismo de defesa na identificação projetiva pode, 

quando vivido de maneira excessiva, resultar na sensação de esvaziamento do ego 

e percepção de que partes boas do self são perdidas, ocasionando um 

enfraquecimento e dificuldades de introjeções futuras. A ‘perda’ da realidade 

que, para dar conta do caos vivido, o bebê 

‘empresta’ a capacidade da mãe, se identifica com ela, eliminando os conteúdos 

que não suporta.  Nesta situação arcaica de ansiedade, ainda na posição 

esquizoparanóide, a identificação projetiva compreende aspectos que defendem o 

self de partes indesejadas. Identificar-se com o objeto externo possibilita na 

fantasia, a construção da identidade do self e do objeto, e também do sentimento 

de acolhimento e pertencimento a este.  



interna, a sensação do self perdido e em pedaços, pode ser sentido pelo sujeito 

como objetos perseguidores, levando o sujeito a viver novas ansiedades 

persecutórias.Apesar da possibilidade de ser vivida de forma excessiva, a 

experiência da identificação projetiva é crucial na integração das partes cindidas do 

bebê e do objeto com o qual se relaciona.  

Bion (1962) cunhou os conceitos ‘container’ - aquele que acolhe os 

sentimentos projetados - e ‘contido’

A identificação se torna positiva quando ambos, container e contido, se 

relacionam na forma de comunicação e há empatia de um com o outro. Neste caso, 

o 

 - o que está sendo projetado-, para 

demonstrar como a identificação projetiva pode ser positiva e exercer um papel de 

comunicação.  

‘container’ reprocessa o sentimento projetado e retorna-o para aquele que o 

projetou de uma maneira suportável. Este processo nos faz pensar que o ‘container’

Se pensarmos na relação mãe (container) e bebê (quem projeta conteúdos), 

principalmente nos primeiros anos de vida, podemos notar possibilidades de 

acolhimento e, portanto algumas possibilidades de identificação projetiva. Bion 

destaca, por exemplo, a mãe com a capacidade de reverie, como aquela que dá 

forma para o que o bebê está sentindo, ou seja, consegue 

 

acolheu as ansiedades e medos daquele sujeito que ainda não os suporta e não 

sabe como elaborá-los dentro de si.  

‘digerir’

Por outro lado, esta relação pode ser destrutiva quando o 

 suas ansiedades, 

possibilitando sua primeira experiência cognitiva, o processamento mental de uma 

emoção.  

‘container’ não é 

efetivo e não acolhe aquilo que é projetado. Neste caso, Bion aponta alguns 

caminhos para essa não efetividade na relação mãe e bebê. Podemos encontrar, 

por exemplo, a mãe que vem ao encontro do filho para suprir uma determinada 

necessidade, mas que de fato não é aquela demandada por ele; ou também aquela 

mãe que, acompanhada por uma ansiedade excessiva, se apavora diante da 

necessidade do filho e amplifica o sentimento não tolerado.  Um outro caminho 

possível, e eu diria o pior caminho possível, é quando tudo o que foi projetado para 

a mãe não é acolhido e volta para o bebê de uma maneira muito violenta 

denominada por Bion como ‘terror sem nome’

É interessante notar que, para Bion (1991), a identificação projetiva é parte 

do processo de pensamento. Todo o sentimento que é transformado pelo 

.  

‘container’ 



e reprocessado para o sujeito de uma maneira suportável, é chamado por Bion de 

‘função alfa’

As aplicações dos conceitos de 

. A criança que recebe o sentimento que projetou, ainda não suportado 

por ela, de maneira transformada, pode introjetar a função de transformação e 

desenvolver meios de pensamento e tolerância à frustração.BOTT-SPILLIUS (apud 

CLARKE, 2002: 155)  

‘container’ e ‘contido’

Pensar  medos e ansiedades presentes na vida do professor é analisar a 

pouca  

 têm se mostrado 

frutíferas em diversas áreas e níveis de análise da realidade. Ao levarmos esta 

questão da mudança e ansiedades para o ambiente educacional, vemos que poucas 

ansiedades são acolhidas e contidas pela instituição escola. Fragmentos são 

projetados no ambiente de trabalho e poucas vezes encontra-se o real problema da 

questão apontada pelos sujeitos que ali estão. As mudanças são sentidas como 

temerosas e muitas vezes são burladas pelos professores, que já não sentem 

confiança de que elas vêm para a melhoria de algum aspecto. Sentem-nas 

impostas verticalmente por um ‘poder’ alheio a eles, que por um lado as cria e por 

outro os deixa na prática sem respaldo. 

“capacidade de reverie”

Sendo assim, o professor assume para si esses medos não acolhidos e como 

resultado da identificação projetiva, começa a acreditar que é um sujeito 

fracassado, ou reativamente defende-se, colocando-se  acima ‘do bem e do mal’, 

negligenciando as demandas daqueles de quem deveria cuidar. Este leque de 

sentimentos é tomado como aniquiladores e destruidores do eu-sujeito, do eu-

professor, inventando silêncios, silenciados e silenciadores. 

  da sociedade e da instituição escola para com esses 

temores. A escola, como visto anteriormente, pouco  traduz e digere medos de seu 

corpo docente e em contra partida,  culpabiliza- o   pela sua “não-força”, por 

“enormes fraquezas” etc.  

Social e e politicamente, o que vemos, é uma sociedade negligente para 

atender a real necessidade dos sujeitos e, especificamente, no interior da escola. 

Ora a reconhece e atende; ora não atende e priva sujeitos de soluções; ora atende 

e força soluções que não atendem a real demanda. Um exemplo desta última são 

os excelentes índices de aprovação que temos em nossas escolas, mas por outro 

lado uma gama enorme de sujeitos que ao completar o ensino fundamental não 

lêem fluentemente.  



A falta de acolhimento do medo e ansiedade volta-se de maneira 

desorganizada, sem limites claros, para o sujeito que os projeta. Assim, vive-se de 

maneira apavorante, ensina-se na insegurança e incerteza. 

Sem perspectiva de transformação desta situação, o sujeito vive uma 

sociedade e uma escola negligente, que o impede pensar, planejar, sonhar e 

desejar fazer as coisas. Permanece-se alimentando uma lógica social rígida, que 

almeja personalidades dóceis, inseguras, que pouco se identifiquem e estabeleçam 

relações comunicativas sadias.  

            A pesquisa foi realizada em uma escola pública do interior do Estado de 

São Paulo, na qual buscou-se professores e profissionais envolvidos com a gestão 

escolar, que se dispuseram a falar sobre seus medos. Para a realização da 

pesquisa, utilizamos o método biográfico por livre associação e entrevistas semi-

estruturadas. 

METODOLOGIA 

            Estruturamos as conversas individuais em três momentos. No primeiro, 

resgatamos alguns aspectos da história do sujeito e da sua trajetória como 

educador; no segundo, os professores foram convidados a falar livremente sobre 

seus medos e também a responder algumas questões levantadas pela 

pesquisadora, focadas nos objetivos da pesquisa e no terceiro encontro, 

 

o sujeito-

professor-gestor, teve a oportunidade de ler os registros e de trazer sua 

interpretação e novas contribuições para a pesquisa. 

            Após nossa inserção na instituição pesquisada, notamos que a temática do medo 

está mais presente na prática dos professores, que lecionam para o 6º ao 9º ano. É 

possível encontrar nos relatos até então analisados, que o enfrentamento com o aluno, 

em sala de aula, é o principal temor do professor. 

CONSIDERAÇÕES 

            Esse aluno, que é o seu objeto de amor, tem ferido e atacado o que o professor 

mais presa de si: ele mesmo (self), sua profissão, seus desejos e sonhos profissionais. 

            O professor teme perder o controle em sala de aula e sua própria capacidade de 

simbolismo, por isso não enfrenta seu alunado. Muitos adotam a postura de indiferença, 

tentando com isso preservar a si mesmo, cumprindo parte do seu papel na escola. 



Outros, procuram tomar uma atitude frente a situação, mas temem ameaças, ofensas 

verbais e represálias. 

            Os alunos não sabem simbolizar uma possível perda de controle e não 

compreendem o papel social da escola, gerando no professor o medo do próprio aluno. 

O professor não é visto por eles dentro de uma rede simbólica e sim como objeto 

isolado, sem significação.  

            Analisamos que a rede de sustentação da educação pública, está  fragmentada. O 

professor encontra-se sozinho e alguns medos vividos, são amplificados, gerando uma 

exaustão emocional e profissional. 

BAUMAN, Z. 
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